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 سیر سیار الواضح

 مت اف لجن ںی لت مال ساو چ السنام نیم دبا ب هنا دعا حر
 نعد باعا لاف سیدنا تہ

 سام اس یر ےک اسد تباہ مدار الدا ےس لوا زور ماش یلادت قع لعلاما
 زا مش ےک مرد امتی دا یک ف اضا لض سس نیک یا اس - ے ایا کام ےن یہ م

 کج نس یا س تک لس و بنر السا هجا باک ور و
 ریل اطر ت م نماد ات ازمح ن ا سد 7 مکے ھ۶ عوض ےک ویٹ یم كاز
 ہد ںی ےک ےس نانو ر س کا عت ےس سادات ادا
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 کک

 ۔ ساید را تک اطالا بج ارضی عام بوب ےک
 ںی تااکرها(هدارذ)یوعبم ےل کتیا لق قے تلک ناش لایت قح

 هد ابد لال دکر وط تو کسر رب ٹرک اظ لا تفل لات
 نا ناب رد | رکن ارت یکن ا ےس لد قرص ہورد اوہ ات قر کا رب اب
 ۔ےہ تانیب تایآددا تام یم نا یاس(! يزد لاد

 ترازفح رب چپ او یر سا اک سس ن ام آت ایا ہوا اب تادامش را تعیضرد

 وا سام یلدا ےس سر ارب یک عد جام سا ا مکین
 تار تای باس هر گلشن تر سام اوو امر ےس تان ااف

 ۱ ۔ ںیہ تر هایت ول ہو ردا بت رح

 ےک شز کرد ا ےہ امت با | انا * ترو تسار وارب یگ سلس یتا انہ نا

 بات ےک سو اسر ام ےس مما ساک سبب ۲س ےک ایڈا تا اش ےب لر

 ۔؛ ےس اترا ۔ےہ ںیرٹج ( لا هی

 ےس س اید يک ی یک اما هد رک نارشب ناکام

 لرز ے یورک ۷ ریتم الکی رد لس ريد اب اس لبو نموإ

 روا ی تواب ےک الل یی ےک ہد را مث اب یر سیف ١ی سس

 کوبی پس اور اوج ےس مشا دد .عاتلام

 ی ںیم لک یک ناد ب انک اس کر وزع چم الل ےس کد س ماپ تضر
 یک ر کوک یم لد س عدرا یف ٹن قاز کتش ید ماپه تاقواامب

 ۔ےسات سم لک
 تماس 17 اھت ےک ہن ترو کک اش ےس ید ےس ماہ ارد تش

 مگر نوح وسترن اسف کت ما قند ا ےرکدا اب ساھ رہ ھھ ٹوک
 ےک ساددا۔ےہ دیک هد | باتک هلن | مالڪ یلتم تو س ناز کتیا ما

 ںیم ناب یکی عرش اک )ےہ از یک تر را ےک طس او ےس ہت لا مانرب٭داخ
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 ۲ ے الا: ولتمریغ کد

 تل لطفی ما طلا تہ
 ۱ ۔ںہ ںایڑک کز لع یا نارق روا لینا ہین نر جل وت

 E 1 تل ارد | تیسئد ا ےس رک یو ارض الس اک شا رب ان نک

 اسکن ناز یو مات ہدالع ےک بکر فک ای ناس سا هدر
 شقاز قل ن د کشا چ یا تس اهر ای ناس کوس ا مپ ے مکین
 گه بس زی ای بان یسک رام ام کرش ماعا مای تیرو ی ا١ بسا سس یگ
 روا ال ناب ارت اب ال ےک ترا ےل ںیہ دا ۔ ےس گاز عوملل ورد
 پو | بجا ا کن اکو “دو | یت حرط کا کیون پس عز ای در اکا
 قرار بوک ات را طح ے س انوار رر وإ ب جے اکر ترو ید ےس ا ےک او
 نم ت ون کرس ےک تیما ہی ےک تلعاطالا بج و ترول وفود ما |سدمردا
 ۳ ٠ را آرا رم ی که نسل تنس مد اهدا ےہ یف کن رم
 یمن يک تہب بجا گل بنا نا ںی کر د ےک تیبطت چی

 روا مرک وا سید لب رول ساو تا
 ازاپ ے ہا ےم رکعت تے ںج اونا هنعر كان امو

» 

+ 
 هج ل ص 7 ۰ 1 9-98 ا۳ ی
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 یوم 2 تیبا ی ےڑر یت وع ام نیا نبض ےک الت
 ۔ایگےررکت ہک شا درک ۔ هنوز نیک ہد یل مار

 ۔ےیس دم آ ےہ اورا تن رکی ندا 9 ی ناس
 ترول یر و اد مخ اردا ن ارش 1 ار ل ں جک مسا جہت شی ہیرو ۱
 ددا را تا اتم ترم جرط یا لو ےک وز لڑ رپ مالسم طاق اصیل وس متن
 ے اتوا وا وگو لزانرپ لوس قید دوم يا کس نر ادا
 ںی عالطصا یک رکن ارس 4 کل لشپ نآس ہک دا ادخ اک اروا 4
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 ج

 از تان تمد رو ےن مرکن رن انے دب ا ناونخ کتب ات اید لی تروص ود

 گل اعتسا فل کل نا ید مکن
 اد تترد سوپ ناس اکر دابیردعب کت تارا اول قح یدایذ نا

 تالا پرس کد ےہ رپ یاد ہیلی ا لو تا ت مراد راد

 ۔وہ ارد کنان بنر و لا اد اقا دوا تااپ د

 اار رد کاک پماد ما ےس تسد رپ لاک م طن یورک ہک م اسا
 لا ید تام اکا ےک یس الل ےس ترک دا یوسف ہیلع ا صرع تطح
 اش بر کیا کک تنو سا یم مرکن اربن کیل ےھت ساک دا پآ یییددٹ ےک یفخ
 ےس ام ےک پہ رکن یک ںی وو زا تاب ان عت مگا نا ںیم میک رت نیس
 حضاد یونی ت قبقح ےس لو شدد نچ لی بس مان رک ول صف یکت ام اکا ےس دز

 بسا و

 ماس ا ها. نان هی یلص تدابعماددا لپ ےس بس رعب رژه ربتک ( ۱ ر
 ع )رسا | از ا ای ع ورشم اراپ اردا سس« ما ےک تدارک | کپ ےس
 ںیزاندعب ے عار ماش کلا بیس یھت ی ام دپ ںیزاف دد لیتے جرم پشت
 روا لب ام یر کن دزان عطا مرکز کد سا نیک کپ ا
 لشا لوت یکدم “انس سر ترحیم« روڈ ترول مع

 ۱ -اھنادرگ رر رک لوا اھم ایکل بت یر تک تیار
 ےن آت روعص یکن ان نج ےک لیص ا نیم اکا وم ؛ کرابداشا ٣٣

 2 د2 مجرد عملا بس و ع ہرے باک نکے اف شیپور لک
 - بسازد وقرپ تعد برکا تک سل کوہ نت تاچ اتم اوج دا
 .۳ 9 | متحمل مرکن آر رستم نار یر 7 ا نیووب سل ورود

 کپ کت الیعفت کاروان تند نفس تما گم بم قو ار تحت لعنت
 رازہر سا گرا اما کنار ل وزن: ےہایکل دا ۳23 اک تااب يلعفردا لو
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 ك

 طر لسا لور تزحاھنا ملنا الصامق) "نی ےک کر
 اکر رکن آے ارس لمت ماری اف ا ےن ہداکر از وارا و رن یک یاس
 ۔ےریضلم یی ار ملا زنا م یا نسر کن لا کی !انلڑناد : پاش راج

 شست یے پی کت الی مایکل سض ضو ددا تدارک سا ر
 لپ نآس تماددا ےس لت یز ےن با یکتا اےس ےن وپ کا کس دا دوز
 شیلا تابآی « دنما تروق ےس خد وضو روا تر ایل لاس ها ارت
 ءان یر اج ےس لیس لاس رافکا ےس ےس از پ اضل م ۷ تدارب نآ الام

 زان رزم تل کیر تی یر سا کد قا تیم ںی زا : کد کس پآ رس لی گاف تر ترک حلال ب ١
 اس ےک فٹ دا تب ںیم مکہ رب ےک ےن وب سا گی مرتا ہل بوی
 تم ال وسر ترفند ںی یک رک« تا تب لاتا کدو اب ای
 سانام ماهنس | لوق اراک لرستان پا دونو یکم کم اےک الی
 انلعجام د: لو برکت ال ي ترم دادمعارناک لار تبق نعمه دام
 ۔انلمجام دزد پربت کار پکی ا ادبی تكلا ةبلقلا

 فک ساز ٹ اکے وتفرد ےک کریم ید کپ دت کج ۵۱
 ریاض کروز ن او کو کےنکک ھر ہین ایج اید تقد سا ےئرا را ۱ص
 الاول ےل ٹاک ےک اوتر ایل ما بج ےن نور ۔ یت ت دورہ است
 اس داود ٹا ید از آد عن کم اےس پآ یم میک ررر لاتا
 ۔ هللا ند اف الل وص !یعةمئاتاهوٹکرتوا2ن نم لت

 ترش کد تم کے سا ماد و تقی ہنس لوا سرچ نا
 يا تاک ےک پا یوم ی کت اذ یکم السلاو لار لود
 ۔ ر الز ات توپ فقر من ادم یھب

 بل اف تار ها تنسو ب رد | نیکی ےس بس سیب اا مابا



 رر

 عطر نوا یہ یھب ؛ عم لس زن ےک نا تی ںوڈود گپ اردا ےھت
 ےس ارم 7 از (تسار 002 rL یون شیرمرز 2 احا قد ےن سا یک

 . ےک ےس اروا تاج الا بج اورو| ین روط کرک ونود ےھت تن

 کے ا زم عفو ےس ےنرکر ورم مالسداو لس اڑ اص لع یو ام ٹیداعا
 دلاسنابردا ور نشت تامان تاک | من ہول یح بنا

 اجاق دل ید پت مایل لزنام شان نییبتل پروا مت اد صد
 روا شوت تال عفت ام سنرد | لوس پری ار زاصدداو مقا سیم یکن رت
 تاک ل اوما تحت ےک چکر ااوق او ےس آن وردا یا نوما کک ولس: اباد ٹا
 ناک نام یس اروا ید رقم ےس بلا رد | کج کب اصتددا
 ۰ سن از - لوو

 ےس نار لس ت کب پارو اوو ا و وو کر سو عر الس | لوس تسذ ان ما
 ارش یر اف تزهعرآ لیس ا ےہ لا هر روا وم لم کت ا اکحاد تامی طیب ٴ م ا ۳ ۳ 2 ما رح پ

 : یب قاز ںی باک لاوس سیا
 ات رکن اف ا ےک پ یآرقلا هقلخ ناگد
 ۷( کام تار ابو ر اف ں ست ت اج ماظن علی اس اگ ماس ۱ نی/ےرماظردا

 تساسر تمام گیر عل لات دا یش ماننے تراس ال ار بار, تام

 روا تو نامی اظرف اے ی د ام ازت ترشاومد تشیع اما ہد

 سل | ےس تبب ںیم ناز کد اهر بس ایپ مسن وتولصن جاس ىلع یو شرداعا
 مل ہیلع شا ترم[ هبس سیٹ رز رم سیم یکن رکن یں تای د تا
 ۱ بز ف رها بس الیتوکت مت حب ےک یف یا قد یب ےس

 لوا یلیدفت مالسا نر رش 7 مند سام کر اربدرفوتں یم سما لاحربب

 نیشن در روا کس ارگ رایت بس مالا ےک روش ٹا ےیل فرس دق ساناق

 اشور ی ماسات زاص الک لو شیدا هوس ناک زب ےس وت ترش لیک
toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 بالچسےکت یل 1 تانرعت لب نردد ! زو دالا ےل ےک نیس( رنیطرضر

 رہ ےزادرو ےک تایل تالو اراک یار وڈد خام دوٹردا ےہ الس درگ
 زت الا یوزر وا تز چل لک مم ناز نموت اج ایر ہر وب ےس ناريون 7 ین رم رس بر ٹر اما ةت رز یوا تربت و سیف یلص شا لوم رگ ںیہ تام
 لا نشوا کش کتب س از یکن خلا زد نیدلم نا ںیم ہلسلس ےک ٹن یر تک
 ۔ےراوتو ۳ر تار ےک تاب رد تالا”

 مک | لس شالو ےن تاعا لیک کس ماس | نیر یا هوالع
 عات اندا تی ر یک عا دولا تی چ ھل س رمح یر یا ہک کنز شم شک
 ۔ ےسراشسر ا ٭خ ایک وتو ےک

 دواایدرک و سدان دل سد تمت او کد تگ مما
 سا لم اتر و | یدک را تم بم مکس تیضید قمع

 ددرد هیضهگ نو السا
 فرمربب دامان بجا تار لا شا لو
 من تنویر نوجش من رز ناش عج تقی سان نر
 لواد تورت ےک ز ام زی گر دا لس سیو اتو اج ایک پے تر کی رز
 گلو ار عامر داد ٹاج ایک یر تن حرم وارد ماسک
 تنم لس | نید بر ها ازم نکس کس نب ںی اتع ےل ےک
 ۶ تلرقردا 5 بد dy کمو تتاسووترو اں

 ىم اسکے ر اما رگرب

 ےر ان ہا ا( کت اشا نو ما| اض اد طی ماس ا ند ددا مرک ترت
PEEL ۱ ےہ رکن اعا ٤ 

 بستم ار یکی کر لطب ستہ نیب نملطاہلا ةئای ۷
 ۔ ےس هد ےگ : ہنلخی مو هیلی
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 ۔: ےس مس مال و ةولصل راع یی

 ےس ےس یک یم ا ےراہت بات( یش ےا فیل | یا ام لتا

 وک اځ اد ت ایک ار نشر ل ںیما ب اکا نم

 ۔ ےس سون لاو لب رک هتاہلکل
 کا پآنالعا اک لرز مالا ند ےہ اج 2او تقیقحر هست ام ی

 راس نی دہلی شا لینا لورود ےس ایک مایا کن لا بی تایج
 پر نو ترد کردا بس تکه سرد هد کد رشت
 | آرا اپ لاو قوت زور کر دریک لا٢ لک اکرم
 اس سا ااطم ےک وا شن ےک اناج لص دشا لر ےک گن ز لیوا ہبیط سافت

 مست لیگ ا ںی رشم ےک کر زی اضاددا پس ترکی یت زواسمو
 بي ےس ارز نر ابا رفت لم ےک تقیقحاکا

 ۔ے تاعدا تہ تنم کر... تنسلا لا ج ہا باتکلا
 یم نا ےس شیدا عل تارا السا واسم نکن ناز  لامرہب

 ےس ہرازوقح ےب تس یک ند نازک رم مالسا نیدرو ۱ م او ٌمردا ےہ

 کودتا "و ےس رس سج یر ینا فرز ارم لو ترفحرمعل |۶۸ یار لو کب
 ےس ماگ ا و تادا 27 الل زرد ۱ ےن نم امار نب گستر کے

r ET O 
 ا ساز ن پار بلے ٹ برم وز ا: رخ اوموصت تاد ےس اچو تب € سان
 ۲ ںژ کرک مع ن یی ناب اپ سزن,قارصم ںیہ کرک ںی

 ژن کب ےک ٹمدح علیکم لسا یھب ہ اظ اھف ما

 قو ن الع ارد )اما ےس ےن نی اعلا ب رم اکتشاف کن زت نس لا
 ده تن کک ا نوچ پا ہلاناورکذل |انلزن نانا

 فا ما ای ۔ توظف ایم
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 ترا دوم لورم توي کس د ت امرت کھ ناک ار اے ا

 اس ما نید ہک سد کا الس اراعا ےل یا گاه کیو عطقردا
 ےھت سو اس میکند نیکی لر نا سد | تلخ اد گل او نر (ریداسح
 مش رکن هناررد رو رک سکس رسم کیش ںوفک اے نا
 تاش یتا یب انک سا یر لیکو لیت م لس هد ےک سیا درک ایج سد
 کس اد مدیا تاغ کدو یکم السا پے پا پید رک

 ہل یم اومد ا ےن نیفنازرو ۱ ہرو الم ما گردد : ارس | ےک مال | یل یا

 دوا تحفو ےس تیدت ضد امت ےن نقش نارلمم و دروب ےک نارو | نیشن تے

 یہ کف رم فالط ےک ثیرع ےس ں ڈو لہ تلخ اطمینان یا اان
 مس تادا ماگ 7 السا "سو ا یکم ال ا انشر ریو مینا اروإ

 , یا هلوقو یان ہلا لات لقد ےہ ادای یت الخ ےک

 نیہ ےرا ےس نے نیل یبا بش ادا معذلع ق لم ولد
 4 3 7 یک ى سلب

 ود وکی جنب میرج دا لض یم: ام کروم سیا شکل د تا نان
 ورک ا ری نا کن مز رب ماد سینی نیر تکل صاع یب ت
 2 4 تال ای

 كا 1 شیدعراکآ

 ئاو سرور ابا رسا ےک ےس پس ےہ مر تب کره اکا تف
 ميس ۱۴ تصر دای ساد عارف تار قا اک ماس ہک مع
 یار تل 1 ےنکی ول اور یو | ےگ 1 یم ان سو ۳9 ےن وک 72

 رادوراد کن ید ےس د ارپ کارد ان تگ ( ناد رتا بات ررر سونا
 بهر شا ضف د لاق ےس اوج پروف کی درد ر کر اک
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 ی
 کتیا الموت خسروا یہ یک مرگ ک لو
 ےس یم اردا تیلور ای | ےروردا ادرک اگلا اک ت یاد اما اس

 ہضز تسر تلے ےس بس نیو لس عطا درگ دو دم ں یم سن

 ۳ ابداع ا ما الف تاریخ یعکرو العا یکے هذ ز دعم تتل

 ےہ او وا ےک رص ناو | قاب و توفر رت ارور کا تفس
 جی و 1 0 ۳ 47 ۰ 7

 مامے او ےس اہ ام ت لف ےک شرع ار ود کت ظن تک شکم السار ددوو نیل

 دوا یر ماما ذوہد ب ےک دوم گز لول دف ان سیٹ شکوک نوزاد
 پاکت دید کن آر مع راندمان تب تین ںوفالسم

 7 ۰ + ۰ ٠

 شا کروم یکی یمامارد ۱ رم تنس ع یا ایت داعس مار ےل

 فد لای لپ ےس ےہ تیره تعرفت بے رغ اد تب قد ارد مچ یر
 وف لم ساک بط ت ابرو | ہصقم س افلاک مالسا او و اصلا لع لر روا تور

 اغا اک ار ران اور میت هم س ےن رک شیلا یک ا طاع غم اکا
 اید ےک کر تز پا یک کنت ایم تایل یر څار فس تردالو را کا ےہ ھدر ک

 و داف نور وتو ارت و رج کا لا دارو بیس تما کروم | یشت
 هے. : ین ررر ۳ گم ۰

 ها ماتم که رس مارکن زرهی اکو غم از سان تالا عفت
 ترس تاجرا کت س یکت طظ افح یت ال اجو تاعقاد کہ تامروا مس سافلا ےک اد ا × [ںض

 ۔ بس ناجل کک رل غ

 ۱ تم

 اا اودواف خس ا ےک زال ےہ طم ت نسا ین فشاعا ےس مالسا لا

 سی ]ساب ہرا نوک ام ورق ی ارم ایہ سس همسر کل
a 7 ۰ ۰ ۰ت سا 4 ۳  

 [ فرد شیدا | گور ت کن رد | سوم ےک ا سضوخ کر اغا ہار ناطبش دا
 نص اک ا و دقومرد | در درش کج لول سکس ایا سکس

۰ 
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 ما

 ہدروا يش ید رکی اش کالم وت اس کیم اھ جم وضو سا 0م
 مج لاتی نر ام یزد لیکس ا لار س فر لس کو ےس قلع ھے نرم

 نوا شید اما وریت اپ مات ےس جر یک سم طلای ےک ثداوا تیرا

 او سیل نین تی یکم الا وردا سا منع

 ت نح یکم لسل او عولصلإ 099 گ

 تم هیت ضرر اھ دوس اش

 بیرت ےک مع لغوس کا دار آ یکن بی درک ورم نرٹفو مولع قفس ےک فید
 سن کد و کت

 ترم هکر نم سیکس جید رگ در (لورم - تام نادار ان کک ہل غ
 كوم ٹی دع ےی اص وو باز( تی ا 1 تر فرح ید اد سلا سک اس هل یی. یلو
 ترز ںیم ےک ی اردا در 111 اک قاردا ددرد ا دود ال روا ا را

 مدد اقب ےک تیر اک هر مر شی اه ۶

 را نو یک

 رشا نارا ےک را و ار ےتاف

 یی ےس ںولسض یل و ے ۲ک کای ها ید کا ملم انت بش ال

 ا یک تر باکس ںیلع ت ںزاود یک مالا نیر کھ دورے سا تاپ
 ڪ ںوڑکھگردا لوبو إ٢ ںولان وے قر وا ید نمو در و سٹ دع نٹ
 تی اکم رکن وار گروپ نانا تر )تک لمس ام کرک
 ۳ : ےداشا بس قو ید ںی ں اسد دا یک

 ۔ ںیہ نک کر خا ں کروا توقع تفت و

 ںیہ راک ناش عدد مکسیلع ست زاد
 س مروا یہ را I هوم ی ها تا

 ۔ ےہ رر جلال سر اکشن ( تار ل
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 ۳ بز ا ار ا تحکیم السا بسا راغ یون ناف دا

 گی دم کلم اولضت نل نرس کیف تیکرت
 بر تاک طرف وکی دا کاج تا باتکایچپ جکستاس
 تشکل وسر ےک اروا پاکر نا گشود لو تنسو

 سرود لورا اشد ل اےک تُو ب کک ن کما نوک سا زا

 ٰیرط۷×ناھ اپ کرک ناکما ٹوک کب الا ددا سکہ رک لا تستر مود وک کک

 ترم ہے اچ ایکس از کوس او اصلا اہج اسکیم شید اعا بوت تنسوا کسب اہ

 راکنا تست اهل سرو ا سام اک کود اک ام بال که سد نه نا نیل ولفت

 نا مسوول علوم رک الا تحسین 1
 تفل و ماه ا سر نره اهرم تاج کت یا او تعاطا گن ادا

 تخم ارادا تدادغ «تشل گل و. ےس ریشم متد تک کت یناسنا ںیم قازاردا

 یک رک. ےہ رارتزوزرو ا ہوش کت ار کل ومر کت عا سا انش یوو تحت
 یک کار ای تعاضو ام با لصف کل این مرش نک 9

 تعاطا لو اے ا لب زن یں یی کل وسر ےس انرکن ایت تاد تعهد | لک
 هنر ساتو ران د تفل ض رنگ از٤ د تا لو دا تخاطا کد شاوک
 بروس ناتروا تداتسو ت وه ےس لپ تسمه نار اس گرو

 نی نرم د ےہ تم ںیم تعب مد تخاطا یک سو قرن انک ورم ترشح

 شا لسو یر ایم اکے س تبحل عدد س تبحم ےس ہر اگ اف نوا تہ ےس
 : سر اشا ے سرسید ےس تس مروا اکودرپ گلف

 مکا یکن تسم الت اےس ووو ےس سیر نیل ےہ طعم ےس اراک نسا ترف هل

 بکر سس تاور کد ہی یل قش دا تادر کہ ینا یم ق نوا ےس تیا دریک ایک نی
 ۳ ےہ جت ید تا (ےکن وم زا هدر اوٹ کت گال رم یک |«
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 وہ تیکت جت رز | در ہے نا) هثب 5 وع خنک ن ا لف

 روا اگ علت شاد گرو ہلا بجی نو ف

 سو ادم ندا 27
 مش ؛ جدت بل عمرو ۱ دن شناور نراس رف تر تکی ار لاھرب

 رہز ید ازد هرم الم لییدد تگ از وج تالف ےک شیره و تنس ویو ہی

 او بک ين ت ما[ ءذیعوا اروا شے ہر 2( یم ںوقیرومئرد | ںولیکن ین
 تا۶ یکم | کش راند ےک نے اس نیل ات ےک یب ےک ناروا ےک

 ۔ سم ےہ درک سیل توکل طب بارد بید
 هک *ےےے

 ؛ کر شرم کن نس

 سراج دعب ےک تس اڑ ین سیم ليگ
 "میسر کین س بیر لغد هارزا رو | ي دوشم لس | تسو انار دا

 لإ قز دتر ڈی ld ا ریان الف ےک ت نس» رم ےس اےک ت اد لر

 ذرت ون ات ار وار لوپ ںولی یک یر اھت ال ےن
 ےک لس نور ہے ےس تارت الساروا حراەداس اد ےئل م امرل 5 U دا

 تان لیلی سرش | لوس مراعا 7/۹۳ 1 ترک کے نامے قلع

 لار روا مالک اھم ی نیلھاع ی دن ایکس کوو لب سرو سود ےک
 ید ساک تا ازل و مهسا اہ د شن کم ی شو نعطوگ یه, او ند فید
 یونس ناروا اه را نانو کسو اسو ت ی تعب ںویشدع مر ان ر یتش اوم مع

 ربع جاو اء نط یس تاچ: گل ںیم تام ضم ساس کال ا مے
 یک ےس وھگے زاد رد ےک تالیو رنو بس نیر اق و طو خود« تجار
 7 نا 1 SIE 7 1 از 7 تاند ار ا سم تادابغردا ٤گ شک

 . ابد تمر ریو عی ےس تالاعردا ےک ی و ے نیم تادامہ ید
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 فر

 قوس یش شرا س ریست تایی تب تالماتمہریقد صاصتودررع
 مست کھا ترا اشرف درک کرکے ببر ایا لالیگا
 اش تشرد | بولا شش سکس پسرا لج تکل شناس سس لاو و
 فورم قرد ںیم جد رپ کے سرگذشت را مس نو تسر کرک رس
 ۸ ی 7 ںولرو ا کمد اکرام ےک ب ا ارس امر عرض هرم درک

 میاد 1 یوو درک ات هک صفحو 19 4 |« لب ت عور ی لس سی

 گر ادروا گی دارت ےس ذره دی را نوبات اط ولوو سوار

 ۔ایدرکت ری فر شمار نر سه وکار!

 جد ےک کر درک متن و ن کو هیلو لی ایپ ماش نک
 مک اکڑ نالغ اب

 ےس تم ناس وک ا یکی ملمس لک رم مصل !! نه لم

 روت رد ےگ نیرو الا i درک هنع ت ا فلوت فلش

 لی کلطا اساں کر ولادیرک لیوا نیلطبم ا لانا یل ادا
 24 بالا ود رب لر کن و اروا ۔ ناله اجل ا

 ا ےب ایرو !لاعرر طخ هم ا سدہ دادو در ےک تم | ےس این حل ا

 0 0 ےک تاط ارتا مک ندا ن نشو ےن ں وہ ےک فیس ار »نت

 اسلا. ء کن ا تل محو ات درو | ها گه اور ایا کتاب کر کٹی وا یخ

 ےہ اڑ یک وکی ا ےن لوا یز ےک رم اوس روز ٹیکے ایک اچ ہدرپ

 تنا ابا | ضرر بح اص ارد ناکارے تینا مر یف شما

 دین ینا و بک نسل اب جا ےتح ۷ | ف انا حاتفم باس یوسی لا لب
 ری ید سس دس سہ 3پ

 لاو کس ںؤاہ اگ بدید اکڑب ینا رک یو درا روا لم فرم د کک رکے ےس



 سس

 روا باج اسد هلع مند ز یی لوس ہتنسو فرم نفلی ت ناز تایم 8

 ۔ںی ٹر ام لب رز تند فیبر رکن

 بوم یا ںیم ل سر ایہ ما یھب یر دی طاطنا سا ترا
 ےس رم و امری یہ یو بک فا ا سیم یم ںڑا بک ستم اھت او ںارگم

 گود 2 روس رف لنت شوم سا ی اکی ژب نو

 نود هود یی تب تس رار نت یتسلا تراعم یا سا وخ بل ٣

 نسب سلام سرب ل اس س ایبک لا 8 وب بب بن ال انا ا یا

 دون ےس ا ےل یک فتا یک دون ے ایگ یو سوت ا را ےس

 از لے کلا وک وف
 نر ورونا ر فیات ۰ نوتدحاد نیدحا أن
 ہم بینا... سالا لیت ةنسا م

 : ابهر : ةمّساك را۷ ۷ا @ 7
 4 ر زا و 7 هے وا تالق م
 » ناز زا بت شا راج یو ۳ هتسل|باتک @
 / یاش رنز طی مت 7 یون! ثدحم اف ہر

 ومد ناي ضا نان الم 1 ثیص ندد ©

 اف یورو نما الو ۶م ٭*نسزارثاصب' ح)

 فورا یر انا 4 ٹروراکنا دن 6

 4 ناز مدل ۱ تیرهرا اه @

 ور 0.0 یک 4 نت 0

 تر سس ںیرٹن لنآژذیم 0
 نورا مارا

 ۳7 ید مرسی فیل" ميل فدا ©(
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 وررآ یی سیل. فیل ہں کرو ات نو نم ©
 71 یک طعن کا 0 ملا لا یداعا ®

 تسالافم لین بص ار ےک ٹرک نص صر د ےک اک السا سرد

 ۔ںیہ ےک بن ںیم ھا نک
 ودر ٤ لر رات اڑا بص اتسالا زا يرل نزرفلا ءوض ف هولا تنسلا ()

 ودر یاس مایا هیف ةمالادرھجو ثي رح ارت لاسو (0)
 یو نک ای کاوازا یو دن اددادٹیدح ا ةبانک ©
 نر کل ارف یواش اصتیادفاسام ث حل )قند دا بلا ©
 , یورو ناب یوا ہت لابیرلاءامساد ٹیدحلا لس ()
 ۲ یر توانا بیج یز رانا ٹیداحالا نم «ددرا م ةباعاا ©

 اےک تما ت تو سج یس سنت ارا ےس نواز بلک کا ام
 صصخحو هزناسا ےک مالا ور لات شا ات صفی دار
 رمق سوپ لم تس یو ےک سیب ندا لا لر فیدحد تخم ایم ام یل
 زیزعب ہللا لع دا دامو ےک ںیکسرکل صاوح

 ینسحٰیطصمذ اتس الا بانک ق لب اک کا یم ین کک بات سا ےک تما
 رب مصل یک ندر اهر ابا

 قالسالا علرشتلا قانامو ةنسلا
 یب با ۔ ےس دام ایک ی تست مر عترت بات یت مہا لب

 وب ےہ ںیہ ہر ات ںیم یر ملط ل تل اس دای با ںیم پا
 تعدرشلا یک سزا ںعماج ںی مز اما ےت را ہیلع ت راو فل

 ضمیر اتا ےس نم کر سیکھ ید لا سا میا ب
 او اش سم شی انکی عد مبل اسب کت ودر ںیم ہہر قم

 تل ےب ینگ سک بال بولس انکساری ناز نما ند عین تی اہ



 و

 لقرادروزردا از ےس یا حت بیل تک تد | جر سج توس
 رح ا تز کریس یت کا خ7 ۔ ےہ دا کک
 تاس یہ ےرسد رب سلف یم باب لو سلف کردا بال نی باک
 سس ےک س جای فنر شرع ہرا ہمئا ںیم افرا ںیہ یلص نیٹ ںی با رس

 هلن بابا تر نا امر ےس تم اتوا
 بس او منس تیا ردقردا تیا کب اک ےس ےیل اٹ ظن دم اف یک تام

 + تیوب الا
 فطر چلسی اسیغرد اک دره دکب اکو

 ملت زارا ےس تورا اسس ناو لیفت سه ضروف سل اسم

 هیت | و ےک ح ابا سرخ ریز ی)ب گردو
 کر ا٣ی الس | ےہ اےک پیر کین اس بی زد لبد ےس زن اک ۳
 ےن شنا گا یش ےہ ایک کاپ هدر کل واحد ارال رشا مکے

 عوض ا ی کک ا ٹک رت اس ےک بایت سیل ارگ اراک یاو ۳1
 قتل تر کاپ بکس رکا کس هند باک 201
 هو لو ما ںوٹسکوڈوٹ ردح کب انکا نک تر دعح یر لس ےس ےن کہن ۷
 ےس نر ول ہد اس رخ او عنو نادر ییہ ریز ےک هز بس رها اش لای

 ناک امام ب ےک ند ناب ےک ل سن بووم ےس نیغزصڈ نیت ہہر فق ا:
 ۔ےسرار کر یر ےل ےک ےس اہے توست ولرو ۱ سرک ںدرگث راہ

 : ترور لر

 نرد ے یکن بز کام بي اب هی ےس ا کالج
 ےل سر ےس ےتکسوہر یت تے سا الع لس اوت وز لرد لا لاو

$ 9 
AN, 

: ۳3 
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 تل رودوا لسن یکتا اچ ےن نینصتلاراد سرم السا ہر ہرا
 ےے وم سازی فلوو فن یو یدو بادها او یکے سالا یھب
 هستیم تیرو اخراج ا ےس د ۷ اب ہت هرز
 ای تیر کرم عیسی ٹک ےن سس تو

 حال رج اصیل ون یدامارد | نور ب اسا تیلرش مکن زبان
 قاین لکشلرد ۱ ۳2 7 1 رو رگ ا سو ہل ےس ےک هد سا ماس و
 ست ی افلا ؛تررص# لک £2 ار تسافاک لا ےر نام ایپ ہارون ےک رد سج
 ےہ بس یک درام یرددنا ےس ہلا تان اکر ورس ئی تایحردا
 تیرا یا نیم یک سو یا یم لنا نشا ےہ عور جرا ےہ رج ع ردد
 وردا اتلساج ایکن یی اپ ےن اڑ کٹ رھا ےس شرف کن ارت س تابع مس
 تردد. دم دز اکا ےہ اا کنار لس ارد هد ےہ اکر اکا ترم صفت
 اا یارو عردر یا تبس بات کا یر ادارا 0 رر رون
 ما تزعم بلطم بهت وب اکی السم تیدارش ےہ
 ۔ نآرتلإا هتل ناگ : ۷6۱رو اٹ را سا ےک نکس

 ریهلس | سین سر ۱ ایگ کن صیف کک ےک ایس کس ا نشے تردزف کا
 یک داسا مارا لیتا خراف ےب لرد ناس یک
 نازارین ایم یر تفدلا تتل دا ےن فرو کیا کان کینو نصا لوا
 ذیل ارم الواتس ا ےک فیبر مح پرد ےک یمالس اسیر عدم
 کی آے اپ سا حر لق اورو تسالسروا سد ۶
 تعالی انس زن
 ۲ یکے اج نامے پا یب بیر شا اکا

 ۔ یو هلو دد حما دیس هاا نم هتلر لع یلص ازا لت ی ےک وف سا اش لبیک اھ



 مم

 قا
 قرم ضرع

 1 ردا رد اک وس ںی رس نبوت ریو سن اط فرم کن یرصور للص

 راهور کس نالردا EL ےس ےن د کوں یم فک کج یو او وا نیر

 ت اط ید یکپ دیا تسول ےن نت 7 امو یں ؤا انس پی روتا ارن ےک ےمئ وہ

 ےہ یل نیدردا تنیاقح کم السا ترم ہد شیدا شرک - ل٥ ارد ا جر انار اتم

 تند سا ےک اج یکن نت تاط امنا لا بت توت 0 ناب تب
 ے ناک رک لص مط یر ایسا اون اد کم مراسم اکر ژل زن اس

 ؛ نورد اے ےب ےک رن یب لو اسم ات کی ورک رایت گه برو اج

 هند ام گو نایاا اوا زلال اب ایک نب ےک عور وے تے نور تر و| نفس

 کن اوت يبزمردار اچ یراصنودورک سو وحی نک ارب ےس ند دا در

 هتسرکس یر ایل م ظلم ام ہد نو ئاق ثصدن نرخ ول دام ماس | تم اس[

 نیزفا کز ۳ کرد کر اطم گا ساتن وقت یر رد

 دم وارد[ تارهشو کش لب تن ااو ت57 روا ییہ

 یکم اکا یر شو ات یمالسا رکے اج یک قلم سوکر سی این ام: نظر یم ید ید ےک اسد
 ٦یم ت الاخ ی ایر رو! تانا مادارا اق نا ناله جز تراک یدو

 .ش اپرا روی کے س لسا نورد ر ےک

 7 یک ےک یک ےن انک اج لک زاس ای خنروا یو ایش سا ہکے رہا

 یکے ید لوک ذات رک توکل اف خام کن اردا یک نک عی ع
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 ایا اب ین یک اہ گم اک ا ےن ںو جی دا لر بت انج یک ت روز
 ڑرجاسں ویز ود نشر مالسا ناروا یلایرادرم کت لاغلا ےن لوکی رامتساروا
 ۔ اگر کوا فخر کان کا ف نکن و الس دا مالا ےس

 یرد رنک نبی وبا لولو وہ ٹا ےک وکی راعتسا تسر بسا ا
 ٹیک ابذ ؤو رد ےک ےک ےسد مان ے سارک ںی ب داد تفت یب ئو ناب
 ندزها رح 2 نک ےس مول رس می سس ورق د اقعد قند ثیرد ےل لک اج راپ

 رنو 2 نل بوس ابر ( قب ی بیلا کفش اس نیو امتی ندا
 وضو لس ارد ایں شابک یاس انا بلٹ | سخته فر
 ی بلور و ںیدرک ور رو ےس اھت ل قت طس ما ےک ی گر قاب
 ۔ایگآ اد کف و فیل وین تہہ درزا اکی رج شش بص عت نا تالف ےک م لسا

 نکا قبا ےناکد ویب سلا تر يا سیو ادا داد اج نقش نا

 کا تن گی تردد ایک ئاطم جو تیاپت کو اکر ض ا٥ن ابزاز رعت دا یر مرح
 تس وب ےس ناروپ ہن ید ےئا قلعے نفی ۱ اک ےک از س سرا ا ےل ق تربت

 ارد ا برد رکے مالس ات اہے خان یر اروا ایگلس مته کوک زد مول
 نا ےل اطر اکی یولس اےک نادر رو ایر اوتل ھر وز ہارگا سود کک مواد ولی تو

 دوار ےس پس یا تزاف-م السار کروا یک ار هرشوات اض ارعا ما او تار وص یاس ےس

 رواأ ورس نا[ یبضازلوا اکیس اگ اش مس«! ةییرطم اوت نیقعلا ب 1 رز

 مات ویز تخاش سم اکہ عز ا یھب یی بابت کپ رول تره سبک تا
 - راد تیک گير اصن مکن ت اد وف یلدا شت

 ست سا اھ وچ ایک زر ا ںی اکی ینا ی امت کج سر
 ل زا موم ایر دا کدوم »هریک دد ها رت کے رر ۱ ۱ وا د
 سا نان نا جرم اردا ک سرکار داو درز فاکس یز د
 . گل کاخ بسیار شیدا شکل اس
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 بر وکی زلساوتنف اط رد ار کش ناس یز فرما ا ےس السا ن اش نارویُ ب

 دوا لیلا "نره عزم شکر فا ۲ لس قٍقتر | مکس یک نک والس

 0 اڑ یر پا وذ شما یاسا تب و

 یس ڈا دہی ٹیم لا رکن رویا اک ےک یو اےک و

 و پر تط یردرد هت ل اد ی رد لس یک قاد سبکی فنعم
 سرا دا ےک ر اج چک نیت یری ت اوری لسارد ماع قرب دورو ان کو ریو ییا
 هواوی هود الس ارد انک رقم زنا از سور مد درک شا

 نالے د ن اقوام درک کد تیز دا ید گل کوڈ: ی چرا
 ملک کیک در فردا ید بنز سرک یر پتا فلم دا ملط قر شوٹ

bftہا رد ا یدوببناریلط درب ب ےس نی لو تپ ہک اکے رش القا سن اوا  

 شر فرت سل کل اس اہ اس نی ہو انک سا ر اکہ تل
 رک صاف پک جز ملت دار کر نو یس اتش نایک
 : یه

 هر اکل رکنا نارد ےک م 7 سریہ او کا اف )منا طور ترطيسمدد دا

 چ ماو ارگ مد اس سر نما ن ایر وا لو تر ںی کب نزد

 روا . ندا حد مقر عن "ی ین ددا اف قره( اولا

 بک یک ذوق نباشی پاک اہ لک طا یاس ےس تیپ
 نوعمر رر !یو روک یطاریررد | عروو الکترو سرت ب شما ا ادا کا

 ااا اےک م لس ایپ سوا لب ےک ںی اوین یورک رم توتر و نإ یه[ انسا
 ےس ایک کشف الا ا کان A اییرد| یادو نار اردا از ےئ ار داپ

 سعد لسو رسا ددا دکر سک ےراپغارپ ضم ال فا 0 طلا

 , ها اپ ےس و )گیس | نانزز نا اک رک

 اکر کند نی رفت ںیم نون ےہ ہیئت ساید ۱ دو نار دول
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 لص مرات ںیم واک یاس کش زاس کاخ کن گار درک وتنطق لا یک کلا
 او برکت نیلم کرس بت ےک لاک ہزانج اک شو یال اردا مالسا ےس لوک | ساک
 د فرصا سا تفکیک کیک ناچ اک اش ا اف ا ےن ند
 یک ارتقا نفس ا برو فیل فن با ںی! کک مل یا یار اے دار کف یا“
 تالاھروارد ہّمم ا تا ےس نه گے کس ملے وک زاس سا ٹال ےک الم اردا ین را این
 نام رهام اتم قم اراش روا ادرک رواج یک اند ےک مسا عیب ترک اطم ےک
 رو پاییز پس نک محرز کاکڑ کیا کد یا ےک

 ارو ا رو اوو گڑ لاد تشع تر زمو د ےس ںیم نین دز نار شا نا گیتس یر دا

 ی عرش | تنه نسخ مالا نطفه
 ویستا یاس تاتو ین نکا ےہ کنیت
 را اما کج یڑٹ ںیم سا امت د ضر داایل مح اپ یا ےن تامام اہے
 شد نب کب درد ای درک رزم ےس وہ قالسا تباقيقخیرا اگلا لضف
 . کا کر مزد ےل ےس ںاہ جنگ ےل بود

 نہ قضیه ترنم یصوتے لاس تاس سار
 تکه یوا ےب اپ ا ان ے نا س سرای نور یفنمڑج گیا کو
 قوت نادری ارتکاب ا ین ین رکو ر ملا ی یی

 ) مردار
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 ياپ
 ںیم تخ یک ارگ اذ کا
 رس لی ار گاف ہک رپ تن اعر تنش یل ےب 8 سس ۱
 ۔اسڑچ نورد لوک الع ل

 اش |

 نینجا تسا وار ین کان رس اتم قاره کل
 اون اس وب وک عا کرک

 وا

 سا جم ںیم ہلملسے نو ولت لی ےل انکروا تئاعاووامماردقنارککس
 رد کل و ںیم یع یئاد با کش ل تا کوکو ایا ناف نجات

NL 
 شو ا

 لا داش تودے یبانبتقیلد یز تما تب وتلو راک +
 تشاور تڈ ا روا [ ایا (ںیئیلک تستر ںیم تم ار ےک اے ےک
 ا

 ضا

 رکےت د ارت طب ےس کو ساب ےن شب ےک ید و سک

 ار ار اللا پر ںیم چیدن برق د بو ںی نارز رپ ان سا ےل رس
 اھ ار لیکس وج کر زا

 سعا
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 ںولراہب :ںرگٹڈا نامر رد ناس ری نزلز یو امد ی سج
 سم دلم ایدانب تشاد لب تر هوس تلاع ید یر ساکن ریشه
 ۔یج ککے و باوج شاد رب و یرییروا انک اکڑ وم لار 'ےںیرایہ ںواگ

 ستم کی 7 مانع ارم ال سئأر دا

 وج سیال س ےک نار ار ماش یخ اسکی کمی اشد اوز مم امتی کس
 نوشی» ریپ س ےہ لک سس لو

 یا

 اگن ا ےک ٰلع و جزا عل ےک ث تایی اک را بده ایں
 تی ےردانب یگ “ییا ےس ںی“ ۳2
 و راولی لاد یا

 ی ایمان
 ںی سما تسدف یک

 عرخیدیدح کفیل امی لم لپ سا یا
 ۱ ںوہ تی اچ ارگتازخ|گیہت دا تل اج تن ا

 الع تک سز یک ا اش یر ید کلہ و آپ لیے ما الج لجهلدا
 شفا ے یز جا کلسیم ناسا نا

 روت تر امداد گه یب را ور ایر کیا ںیم نح ےک پا 21 قید یا ہک نیل
 ساک رکعت ےک و وخوددج ےک اروم

 ںارںونو دان ارآپ ے ری ےل ہوا E اھھج سا ب سلف و

 ےن ںوت ات ار مٹر یھی اپ( پاپ . !ریقص ناب ساک
 ےک دپ یی نو و اب مو

 ۱ مو
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 محلا سویا

۴) e ب کیم 
 - ےس ںہپ انکے یے ںورٹیپا ےن ںی ںی ےیل ےک هللا سا سلمت بس

 ایی ی تلخ ناساذگدو اھ ارین ےک...
 لا« طالب یر سس ابج ایزو پ کل سد هم هثدس نبی امقاع
 وج ہہ اھو وہ لر اب ےک یتمالسروا ںی دار لو گم لا دد ایدالداد

 ےل ےن ںی ے او ےناجت و ےگ ت م روا ےل قوی ا | یو ےس لوس ےک لدا

 کیتا ار رو | یا تب او: ؤےلاد سس قد ترکد ترط کش |« نیا

 قلب اھم کف مح تم ار وم لز ان تم روا یر لر ناروا لب ما

 - سی اس لی وجد ن مرت

 و ریل ےک خسرو

 سن لو اظن 71 اید تم ںیم سرب سر ےررر هما E تو ۳

 این سراب رم یورو | یتمالس تل هراس مو م اطا بس بسی رب« اثر

 سار انب پي ہو ےک لو ارس رد یر کس لومو یو نیک سوگ 2 اف
 رب ہد سیم صاف دا« لو یر. لوس وز ےب بسم ی ر ثب اردا برا
 یک ب وج زمان اھ ہو ورا وڈ تیس اروا ےک یرابتددا ی کا ۳ ںیہ تم

 تبان تیحالصد تی یبا ےل ےک سرکار ےیل وکی اصرد ۱ تالش یل امن یھب
 و ؛ نش املا ءوروا ںی اد تاجرا سنوات انیس ل ورا ہک سرک

 رعوین اک اضف کراتا لوجی کی داد ین ابتدا یری زد لت ن اود ے نر

 روا یی بام تا سوار نز با ہدعو ےک سالم
toobaa-elibrary.blogspot.com 



 ب ۳
7 

 سو تان تیم ارت انا لو یس سنا ہے یر ےس سٹاس ںی اف یک
 سو سا بارد | ںیرداوس غم ےل ا ملا لاک ہری لو ابس

 ا از افق لاش وو کسب راپ نرو ےک سا سس چت 7
 روزے رو قوا و اعا ےب یورو ےس رک ی+:ت)ط لت لم و اس (نآ
 ےس -۰ اد یل دہر دان ۹ ہر کر زد سموم رکا یاسا 1 ےس 7

 ےن سا روا پڑی اید ما ۷م الس یک و وس ا اردا رم
 یک ارش کیو چب یوتاب رقیق لم ینا ے اور ابا
 فلت سز ر الی مورو کر جایی لنت ضر ِ ال
 روا ےس یک ت یحال سکے اج ناسخ اسی تایخرت ی ا ۲لو ادب ا اف نین
 س ںؤابت دا ت الام تلتخ نل رب سد اس رک اید یک اشا عوف سید
 دیس سس ویو نوت
 تو تند | یک سدان ۱ نوزفا ادا ا تیدرش یال سا رکے یا ۲
 کے سط ایکس وتس یگ ایا + یک سر ایر ¡ لود !ںوٹ کم
 ناش او لرع نایرو ےک ںوتموکنردا تا +2۱. سوت ںیم یک یک لعلم لبا ام سو ریہ ےک یکن زرد ا ےہ شاکی بسا زد ےک ہعقاو ےساو اش پس
 رشا سر اش تع اطا یا ہ3ا ۔ ےہ کر دارد 7 رکان یک رکن زن ارد اوز ایک
 ۲ فاتن یوو گیرد یگ ا ےک مو او گر تب اس علت رد بہ ین

 سد سا لاو ےک اق نماد ماش !تاصلا دل رص ران
 ات وو شرع اس اي ی ے2ا قیر
 نا کا هواوی دام ای ہتیماسنا مروئالاد دزک رع یک بج نابن چ اپ
 ےن راع افر اکو رپ آی دادی روا الا د اول ےس اما رس ندا لارا دل
 ٠ دوری وبا کال ک

 راس ےل اسوسودوچ ںی ل واال ےس --ںنو ات یم السا عی )رشد السا

toobaa-elibrary.blogspot.com . 



۵ 

 ۳ ڑیوفکھ و3 رو ا ےہ اپر یھی یو ۶ ١لمک( ون اس نا و ےل فروم ورور دا

 ےس زف اسد کو اکی لس اوج و یجطم تن کس کش ارکیده ال
 الا جو ےن ازوا ےس حطصو همی ز ےس پس ھر عر ےک تال مغد تاطورت ا ۳

 ےن رکل عر کت یلشو للاسناسارد |هیساود ار لوم مت یز ابا ےک

 7 ےس نماد هد شکر ا لخت هد ےس بس ےس اطا ا

 ام رکاڑماس اکی وله ےب ےک لور یال ایا شجلوکت ذس سا ںیرود ےک

 ےک ازا ےب نجم سس و تی نوت ارگ عمان 11 اشن اشو یوکے اج ات

 لک ید اسر کل ولاو ےب ےگ ںوٹ و نا کنار رد يابد لنوو لس
 بدو دم ےک نوش سرو | لو تسر امتسا :,تنسں یت اہ ود ےن یا
 ووٹ فالخ ےک م السا دقت ااا نجس یو یس فرو کل ال ا تس
 و تی دی مع نکس ات الساردا انکا ےن

 هتک تبعید ںیم شمر ےن وکی کرن نا رپ یاس سم
 مست ےک نیت شا قلا السد شعب راہے یا

 یھ قش طا نم انسا کنی تس هر ےگ ےل مرق
 : زیا ا

 ۳1 ا سو ےب دار قم ترک ار بام 3 | هو لس اک سجے ایک لٹر ےس 1 اک بش
 ی ںونک ال با ممد کد تارو فری رو ات ی زلف ا هو

 یک یخ رو اع دک ر وا فی اصل رو یگ ےک نیک اس فا دونم ای ےنپا
 فسر صن ےہ نشست اردا کس ر یک کت سلول ل شریک سازی

 سس ےن ںوھ RI2 کک یکراکداد ت انور ےس وپ یب ںیم لولد سا رکن ای ۱
 ملل ول غم درک و شف الا لار کس ںی تسر اس ی اسا س ےک چ سه ۱

 سرج ات قو صبا سا ےھت کس ١ یت ڑچلا فیحعا نا لبق اهاوهقاتا
 دام سانتی تب اسلم ایلاخ ابلف ضحاصف

 ۔ایبرگپدل/بل۔ول اچ چو و
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 روا ےہاڑپ لاس یھب یم اس کن یفلوم ض عب ےس ںیم ملا نا سیم اچ ۱

 لوک ناو اتم سلیم زی تین دقت اسید کدو
 ر حت قشم یڑب ےب سينه وہ عر تاب شد کو کشوں
 ساک

 سر نو ات ی السا روا تنس ںیم فیل“ ینا بلایی ےے سی لم کا
 سرسره نمک رکی راشن یکر ادا ان ا روا لورگ تن دانم مافسرد رک
 روا تظانح لم ےب یک نشے شیدع طاها مالسا رد ےہ یب کک کک
 لس یی نا ںی سیا دا یم ترت ج یب ناز نا تم
 تاشارخا غسل وٰلاو ےگ رپ ذس لرد هروح روا E | لول ار سور
 لا د دیت اب ادج ےک نگ جم اسس ےک حور یت وک رو ا اما ہری یی ےک
 هلوشو 7 ےک رژند حت رسا ےر 9 ےس تام کوا او ت اوپن شکر اج
 .ۓاما اس ایند اٹ بشود رن اکی ںیم تنقروا کر تاسو کا ےن

 یر اردا تیره لا ےس مالسا روس ںیہ ذی نریم ۲
 11 تنس ۷ بس ایک غر نایب ےک یر ن تالاص قاش ےس عوشضورگ رے نکا
 2ج ںو ایچ مر حلا اد ازم بیو نردد یک ادد ۱ تاصد تا ارح

 فار ےک سره فسا م اکا اگ نے حس لوزخا لسا ےک تدلرشم یم لسا
rr۱ ۔ےسایک دب تاک  

 ےس یکتا یادو | نوا نوک اتکا ےن یم لس یا
 روا ےہ قاصد تم یاطصا روا یول ےک تنس ںیم باب سا 4 لڈابا

 :ںیرلصنراچ ںیم باب سا۔ ےس یک یس تومن لنک ا
 اه یے راہ ےک ت فسرو نیل ی الس ا میوه تنفس + لو |لس
 ۔ فمقوماکر یا ناو مارک ۱

 یورو یو یک جا کی نر یش حر عضو نجات .: مدد لک
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 ۔یوہ لایگر دا

 ںویاٹن ںاجروا ںوشداہ ں وشال نا کف عانا ءالع مو ست ۱
 فست رلحموکت سی ارد | نی نلاھچپ کت سس ںوضاوج ایبک
 ٠اا ںیدسلسے

 ۔نایباکتارگد ات اےک وتو اکو | یخ اسم نا لید ءالع دار عم ۱

 او تا کا اب اغوا م واد اہ کا ماتا سیب اب سا: مود پاب

 سا ۔ ساب رک یم لولا لت وک دس بام ن ج ےپ ت

 ۔ںڑںیلس تاس ںی با ٠
 راس ےک تذس ےتو ر ۷ع ران دا میش لو | لسا
 جور کن ا ےگ ےک ے وہ تک ITE و ر لس

 اس ےک نس

 توس نا ںی کم کے و ته تنس گی ںیم ارد بل
 تنسروصت

 تاس نود اکن اں سوپ تم ےن وت ےک رها گزرب .مابلش ۱

 راس ےج

 رخاس ےک تزس تور اک یاد رم و ملص

 ,ھتاس ےک تنس تور طب ابا شب رم امرود مل
 یضیروصنآ تنم 7 مل

 سا هک حب ےہ اتم ردا ہیزرم ےک تذس ںیم عوف اتم لسا ںیم باب نا ا( با

 م اتما سے تبن یر: لول

 5 ےب لمس نو ست هر لس
 . یقه روض ےک تام ےس نار: مور لصف
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 ہم اک رد نس خر من تدر ندر وت لرد یس ںی مالس داغ ایک ن ماش
 لینک را ماما سر یاش ما

۳ phn تعا ماا 0ر 

۱ 

 و وا و ڈ۸ ہم
۱ 

Puasa 
 مان یل اض مان (+) رس ماہ سر يا

)۵( 

۱ 
  ۳9جا نیا مانا ر

 ےس روم وترتب ادب سد ار 1 اشو مز ںوراکولکن ا شدت ۱ عدل ےل ےریم نت ےک تمقر ایچ اردا تسد لاڈ ںی لد ےہ تی ارو رش لر لگردا متوترردا ےن ای ےل شل 1 عرط درپے هد کل کب اکا وے ال ش لجەثد١ ید

۳1 

 رس ترکی درس یکت اب ببرد دا ںی تل

 ی بینم
 مسلسل برم هرات

 ۂلئلش یر
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 خالسد و تم ایت دا راد ارس مط اعلا ب سمتدا ارت بس

 مهار ںی مے دا رها ان مع کا ہیک اه تراس سر

 29 وار ترا عتاب ےس فلمیں ا
 سگے اقم هد ب تبق لرو و ا ےس تعابط جر آں یموکس جن باک

 ےل اع ےا میا یم السا جب شو ا لوقا رپ ںیم ہد نا سمن
 ام رک شبی هعیرشلا ةئ اناج ےک سیکل سا رک

 یر سای اش شرک کتب ا ےس تقوا ںی ان یک ضد ستم
 تام تو یل اکے ہل اتم ےس باکس ےس ںیم کے س ہی عد کر ےےس بس ںیم نا راک

 ک

 و لا قرن تب کا ںیم کا اھ تق عہد

 رووا ےس ن صل وک ایم عا کام ات انت اج سگنل ا اور وپ یم «عراصتا
 سل( تن کم شم الپ را یر ےک سرکشی الدرب اون تب رک

 ےل وشو شا ںی ینا ہدالع ۔ںیئاج شا یی وط شاد اب مارا ےن ز گے نار
 افق ات ی دور یک اشا شم امد اک لعت

 تیفو | سر رهرف ےک ےئل ےک سا ان یا جرج کج یم ساس سا لار
 ۔ارج اس مدت

 ماد ےہ مح ڈش ےس نیو قشم دردی ضا ترک ہلاقم سا ہک اھ رب

 سا ےس تا A ار 4 بھ ںیم ترو رتی ما ںیم ںول اسم شدردا یھ
 ییا عا اندک ان فی امت سم ترول ارد اتم ےس
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 ا سیم ا ی ا ییسضوعاوض ا بانکی یاد وت سرا انا | کرت تاش بانک ۲ ےس تز ےہ اضارذا تالیصفت یم سا قلب اطم ےک وار یا ےک اٹل ےل ےک کت فو سا
 . ېس یب مولعموکب س هد س گا یکے ارر نا قیقحت فردا ہری فرات ارد
 7 تر وا کک امو بتا کت ته ها شوت فا تر
 ے ںسہوج ےب زاضا سا نوا بت لت یم ایم امی ںی ترو شوروی دانم اکرم ےل ےک تق اش ا کس ارد اکو کت در
 ۔ے ایک ات ےک دنع قد ا یاب رها تح

 عدا یر ری سض ولا تھ وج ںیم باک هر سوا ناتس ۱ تقیقحدرف اضا
 7 تراش قا مت یو هک ت اضرتکا

 ۱ ۔ ملامت ا ءاشلا ٠یت ےناج دب بیصن تو بسا ںوہ ات اچ نیت نما سا ال زر آید تاج رو هرم ےس اسر ےس اف ےب

 یارک سزارین لکه ارم هی دا لم میڈ ول دنا ۴صا ںیم تیمم ابد تعسد یا یالسا مزدا مامرا رم اک مال سلا د ےن یی یر ےس ںی | سیا _توش یزات قالسا رشت و ساب 7 _
 سلم ر شیب ہاذ ی داچا ها ین کبک از کمد ا مدح نی ندرت
 یب اقناک فسرد ا نآرق و یکس خو یل ہہی _ لذات یش ےس اغ ماا مامدر دا دیش ور فنگ نیک ےہ یش تورو | تور سل اس یش ویا لاس نے سر اکا تنس ےہ ںی ٹپس خا یہا
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 ساروا ےید تعسور گہ وہرئاد ےک نو مال گاس اپ مولعموکس ا ےک کلیم

 ےہ تقی وبلاگی ےہ لقد ہد ارز ے بساکت ذس ںیم ےن نیاید ترک
 ۔اتکسرکں منو کر تی او ےس بہا یقفدا تن یک نوک اک مج

 روا تیحم امو تحسو یں ج ےس قالسا تیل نونا اش که یب
 بجروا ےبایدرگو روک لو 2 نر | سقف | نوا اں یم طعم ےک ان ےن تک

 بت مرکل اسب لکش کت اوف در وا بولس ا یف نات س اک ن واک الس اس وب سا
 رہ ام ناق ںیہ سلا کول ےک ر امرود ےس سج کے اج ایکس شب ںیم ترو قل
 ۱ گناهی دبیر وا نیت

 سو ت | نیددناڈهند یکن وناق السا تحت ےک سونا قشر نشو وم ۳
 ۱ مرک ےل او ںی بات وف اتر د مکن وف ات السا ےس ما ےک ال سد !هقفلا
 ےہ دوپ مات اس کرد ا شاکد اج سیٹ >4

 )اراک سرر ود ہد کت نس وک

 ور هور یی دف اترودروا 2 ایک 7 اهل ارم لس( قیر

 سلم نیعب تر اھت : یر کاری تابش کیلمش ںیہ تی یک سا یارک دپ تنس
 ظفر ا دو تار ل كا بوس ھے انک اد رٹ زا ےاو ےن رگ ٹو فح و کت مس

 ۱ ۱ رک تابش فوت تب || وع ف لقخحں سل واد ےک نو نر ثیرعطبش و

 دکر بزر مال مارک سینے یک شک دداتا قم هور رمق دارت اوم یم

 ارس کر ارور دا نر روم یرافر پرو امر - موسا نازک
 ےک بزر لر خم ےساد ےک کیبلربزاو لن آر ۱ نین کس یروظ سم از بس مالعا

 ۱ کسب کو نفت نیفلومو نشر ومات
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 لر زور ہن اک آل سلس اں وُشو مرا نوش ا اوم ت الغ ےک تنس ی تی
 نر قلع مال اج ای رک دہن کت رامع یک تاب ےک نورد سہ ےن دا نو بکس تیببعع اما روا یر تماس را ا چا سر مایا لس متون رگ توکل ایک بد طیف تالخ ےس مالس ای قلت ےک ناروا ریوی و یکن ا ابا نگ ناک الم ا قاره دا وک ۴ لس 2 ترا ءاوڑ ںی علی جد ےک جاے لاس و" ہدزإ ترس 7 ال رہ ےس
 ۳7 ضرر طرز ب تر رغد کش یک یس کار پد اردا تنسوارخوژ نار ےس
 نام سا مالسارو ےگ برو ماہ ذا تط نم اسے ایالرصافم ٹیم روا شر سس نو کیک ود ےک ند أ 27 کک نار ور ب ون کن وک ےک ےن ید بے کر عم یہا نت و ےک ں ولم ےک ادا مالس ۱ کس جرشر ںاش یک ارب ہرن ںیم سا ںی ددا ۱ ۔ںوہ ند نرم ی ننه ترق ئ الس یون فید اک او رئ ےھت نا ےک تل 3 لوبیا پآردا حالسااد واصلا راع لوس هاو سیکل زر ممالسا
 دوا نان وطهس# دسر ترک 77 ےس با یک جسم یی کد ان

 . بت رسوب اپی اےس
 ناشران تقیقحرد کنج نایمرد کف ےک سارو آملا ےس دوو لا

 یس تما رولر ار ید یگ ی داد الا پ لطب تب ےس تررت وات رواج -2 کت مارو ارل ۲یک یر وپ یکرد | ی ارا ود یک جدا لہ کت انما
 ۔ںیہ ےس ر بل افر روی اردا

 وک یہ را سد لاک پک لع قاب ف لن لب
 روا ادرک اب شابک اک ا ٥ یکم لف لشایلا
 رسا ایک امج مد کیا ود قا شوخاخاف

 ا
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 کب ایل کی ن نقص ال ا لند 11 شاپ س ادد رکھ اک وت وس
 ها رم سا رو سیم دوم ناسا 9 ست ای دی دور

 نت وید امت ماس ا تم لیپ مل ضامن

 روا ماما ناو دابل کس یت و و هما سک ایک اک ید ےس مان ےک فر کتاب

 وکٹ قیم” 60۰,۸ بزم ادا تر نیت کن اس

 ےس داود اےک E وہ نالس را حر کس وا پایکر عا ےئل ےک نان

 4 یدو نر کلر مارو | مهسا نوے ےس سی وک OS ریا

 و کوک ت الغ ےک نم اھ ےک ساروا مالسا تی ںی 7 شرک و شپ 2 “جار ہاساپ
 اوپری اودی ئاکدہددا تاج

 ین یب کب ت الخ ےک مالس از ف سم رد مالا نم یم سا
 یس ابتعا تب ا تیر یی رک نامی هيترو | یار لا نہ عم

 دي کلام ےک لرو نر

 ںوئااس رکے ح یر سب یب قم
 سج ے ںی شیلا ایر
 س لاه ساروا ید ر دبی یکن ا شے نو بیرت لوا یکن ےک مالساددا
 ین وک یف و لےے ںیہ ادا لیکر جی دن مے اب کیک ےۓن ےک نو ی یا وج بجو اب نب
 س اوہ رد

 روا ل اه. تست اف او سازی یکم لس الخ ےل ڈرو یالسا یهو الا ناز

 تب لپ ےس ںوپ اک رند  ثیرمد نآرق نل لو د کاپ ے السا
 ایم

 گر وا ےگ ھا مد ےس رر کنت اس قی اد: یو مان سا هدرا سر

 ںی ےک ایک وعد س ناف نیر روا نیت مالا نان ے۷ تا
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 واز ےس ل ون ےس دیلقل "دم ما سبب ط اندوف دا تربت یتس ها ۳ر
 بیان امر گن ڈا “یل ایخدازآ ارش کو

 سکے گاو آی رگترد | یور هار کید ردا ت اجر ےک ید هد تاب ڑی ہو
 رش نا 7 ےئای سیکسی روم مرا ےک تر ی < ارگ
 رگ لوطا ئے لرد یی ںی اکی ساس ا رک ناشر روا
 ۔ سالب قد دب

 سینا ےئریم نیس. م اعرق ہی دمحم ا نسل لع عاوضا باتا یا یہ با س رپ ا ٤ توست | تل راز کس اد تکی خر 6 u ےب ۲ ۱ ۱

 سو تنگ لس م الطرد ۱ تتش ہک فضخمردنا ےک نج ںیم ٹعاہ ما ع آگ <
 ۔ے اہ سر نوزعاب لف بصز فا لا ےک نا ایتالف
 ںیہ لوف سم را ناو تارن ود رس | ۱

 ںی 7 7 ۲ و . سل امہ بوق ںیم تینا غنی ےن لوح آدم ظن هو ےک ں وی ناف ۷)
 تیام اج اس یر ایشو تیار ےس لوما کس ظن و نیفتح (صسر

 ۔ےسوپ ین الی اشا ے تاعوسورثا

 روک ے رتن طن یوم دا ضح ںیم ںوپ اک ضم: یب داوءںایناہکد تت ہد (۴)
 1 مس اک نات اراد 7 نْلاَحعو تامذاددد | تایود ت اره یی یقلو ےک 24
 . يزتشمروا کوش

 الا شرس گاو عود کھر اید لا (ھ(
 هم نیب هست ماغرظم دا ےک سر هلال ےس لاس
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 بار نا فنعموجے اروا تراس ایفا هد ےہ ر هدر

 یوم کل قنے نوزاد ال | تقی ی لات انس
 : ہک و تم ےس سا تب تقی نا وقت سام جاگ د ےرنن یکم اڑجا ںیم ںوقلت ی ااا ردا

 ست ایز رپ لرد ا قوم ییا ںیم ںواتکن آت اس انا دو (١)

 لکی ہں اے نلّوم رکے ایک لیلوروطب رک ۵ ے فلوم ارت لحت

 ۔ے ایل امسا

 رج ےس س ہوا ام کنان دن ا کیوز ےک نیت دوخ اب لوت ود ای بر

 ناس رول کل ط الا هب ںی سا تحت ہلکے فلو ےہ یکن ایہ فنسم

 یک نم رو و لوقنم تاور لنت له ہی الاد نھ رک ایکس پک

 ۔ ں قفس ےس تا ایر ےک صدا ٹا

 ےگ غی د لایا ہد چ یکی اچ ٹاک یم تاس اتتا روا لو رب لوق نااای (۳)
 ےس نج ںیہ نکے ل قد قح ید ٹرمردا ںیہ سگی دت یک ل اخ کیم
 ر بولا ترطحؤلب آوا ١۔یا اچ انیل ماکت وہ ںی قی پا ذعم

 ۔ اک ںیم ٹپ قلحتم

 سا ناب نکل قریب وفض عج ں لا قا ےک لو ںیترابع لون ودای ()
 ےس یقین ا ایج ای در کب وض ترم یکن یف نا دون ارق ناو فن
 ۔ ےہ کت کیس فنصم سیم ےنرکل قم لاا

 ٹرط کن ا تایرظنوج وا کل قو سهم ابن ےک ہں قق عابر
 ۔ ںیہ لن نم امامت تاناھیرد تاب ظن کف شخ تر ح1 د ی ےک بوٹ

 ننه ےک سه پا برقا کے کب تا تن امن دا میا ہد از یکے سا

 ساکت سر کم مدغرژ اتاف ٹل | تیق ام (" ترم یر تن و تط کا

 تند غیدرب 7 بیرت قوات داو یکن ا ےک ابخا ب عات رم نور

 مرا ترضح ض هو ترط یر مد درد رگه ایت زیا” طابع ارو رر ی تفنغ نآ
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 شا یم تسر طح سس ےس ضس فیکس ہک اگر شک دما یک
 کل لوح یک بیر ولا تح ہد آں یہ ترک فرم یی فای رد یمش نل ا ود ورک ےک نه
 ین ےئاج ںی شال |رود ےگ دام ارکاں بیر ماتم اهدا گر ترک اوکر ظن ر

 ےک تما قدم السا + ال ء عند رک نر بکس ی پر
 تشک ترا تر ہد ن۶ا روده زهره شم اج کم کت مزا مت
 رق تکنسین جست ولو ساک
 از هد

 E2 دارا اید! یر ا ادم پے تصمم
 ڈگجپىاد 0... ست یا سه ےس اوت
 ی ایک ام کر قلات ها کرم ےک الم
 ناتا ہا ارد یا دیش ایر اظ تم السا ےن
 هک چالاک ےس تفسیر دکل ام ترم 3 شرک طه اس نیم

 ترحےےن فعال فام يا تس زی سارک فضع
 ا “ارد ا سرو ںیم سیا تشس قید اں نب حس اض ع شا ی هر

 .. ر طس او یک رود تار نئا تے نا اں ےک
۱ 

 ذاتسا کے کر وانگ ظن شب یب
 تکی وزخ ایت هما اتا | تتیتح ی اما تراش یکں لا اوج
 وه ہک یلش شه سگ دای تہب تدرب لگن نر اومد دو

 - چ اقا ما تم ات کف شعار کس وی

 لمس نصب امن فرد فرو دف

 ےہ سبب قلتےس جات “نا بیک بانکی بک یا سکے سیم نا غل
 ہم اردک قو ٹک پا ںی یش رکی گے فشع موج

Iزا نا ۵و یر رو رخ اسو وخ لکا عن دن اف یب ےک  
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fیک نم نو رک بو ریا اد نیکی یمن  
 بس رو ر دار زف ام لسا ےگ ےک یت ٹ جب یک فرح طظافلحد و قاوررو نعمت

 رو بز سوات راد وت یہ اک عل ےس ںیم نر کب ںی ںیم انک تر ام کر در دآرهدز

 روو + تل پتا رکی لدزفا نا سر تر کس ر اعا بود و وس

 ۔ يک تل ارور ےس عر وضو یر وا ملی تنسنیقک نج یک یہ 23

 ششم رو دل و زینب شل ےک سارو ا یہ

 ساير سل 27 وس اسد ریت ہن

 نر ییثوررترفات تقبض ق بق خس ما گن شمر رش ڈغ ا ہد یب

 صا ئ2 سوکت ںیم ےنراب ےک تست هک ےگ الامت دا

 بنر کروا

 السا ندقلا حرام کے نرو اسر نایین جرج نر

 ماسک !لمف بل دا یو د کت ا دی رج ٢)

 فاعلا شاد ھدرکبترم یکن وک شس ید ورب سر

 هیهالسالتیاضحا باکس نرو ایرو سر یکن ا نم
 دیب لا ةد اسلا باکس مو ماس یر ون شاد مز

 جم سے ہہ نن ےہ ےس ےس ےہ تام نن تس

 لسلاح ام ق لس سا ضح بال کس بید یقاصش نے اا میام د
 طنا

 یا

 شپ دان سیم وایت “یم رک ددا اسعروا سرجدردرپ | یب پلن ر

 یم بخت ات باکس دلش هی ناف بلاک دا

 هالس + قمی | بات یاو اما ی دا فر
 سالا __السال ا اچچ یف درر نیست رول تھم جیک یکم 43

Hiلا یف تیلور شن اه سی ا پاک یدو سری ارباب ےک نم  Ch 

 اراپ يا 72 واتس نک اصابت : 5

 : رای وعر ےس روش وو وز ست سرخ ی اتش صو قدم رو ا ےس ا رگ
 ظلم ےس سس س سٹ تجھ یو حس ست چ و ج

 ر د هد اشا فلک اباد ا لانو یطایشلا نا .دلس
e elibrary. blogspot. com 
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 و ھر ناو ےب زب دوا 9 7 شو گود ںیم یں وزغام تسدرز ھی ۱ ئے ےک تاقی ارے ںی کیا ۲۵ ۳۵۴ )ےس یکے اور ژن ورد يابد اد نر روتر ادای کت ایت مایا ےن ںی
 0 بد ردیف اک کیا تیلور زی دذا گیرد ادیب تنه با ۱

 سا تکی کر رع لری
 ےن قت سر اد وکی جس تال سلول تنس بسب ق

 بابا ےس باک ظن یز یک ا یا ےل می سس وای 1 ےک “کام ےک لم نشر
 ےایک م اردا ےس اپل وزیر تا نا یارک ےک ذس یوصتآبم)زرتعم
 مس اس ےک ل وطرش لا گول ارد ا ر کم ےک تنس ےس ےرسیوتگ کوک ضر ےس سی نا
 ۔ نام ںی اک یوی اندک و سا
 یمن گی ایم | ین نسم ناتو ۱ ےہ لس قلا ارت ناجا ۰ کم هوم دف اوم
 ید ےب سو لک ےس نید سس طلت ۶ ریش هو سای مر نت اب
 ا مے او ےن ابجد لس انس سفت تاک ںی نا ناچیز کد
 تس یر رها بس -٦- یل سیب اوا ؛٤ۓرگں ژ 4 ےک ئ۶
 ؛نں اتار منع ایت از س شا نرم نس هدیرد کس ا ka ال ریرش
 یکتا ےک ںی سرور( ہیلی شر بب یا بارک م ا وک سم
 راس نوار اروا رک لا د | تسر لسا 1 راد اعلا ایک لوس
 ےک درک متن ادعا ےس ہک شرک وک یم قت ماکو تہہ نوچ تر ایک
 ےن ننس ر قق رد | فرح رگ تی کج ےس نکو ی ایکس زد ہک ا ںی ساب
 ۱ ۱ ایک ت با ےس لال وت

 وراگثاڈ اینٹ نار وا ی اف زلف نانو رکن جے 2ہر یں ونال رحم
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 داف زن رقم ےن آر کوہ منیر ناب سس تارو سس ریو ےن تالایخ
 مس یز 12 نر دس نورد ا فرح دم تیس مالسا ےن داس لوس

 یو یلض رپ آذ پل تزففعس تل یاب بس کب مر
 ضرب اس کن نوين ارت کدو

 رج فرط رسودردا گی تشک کے نک سوکت ات رت کرک یلدا ںیم نا
 یدک ات کن ا ںی تک سین نفح ےس تی نیش آسا ںیم
 قم پوج یا الخ ےس نج ا ال قنوکں ونس نانو رب چسزز دت

 ت از کی کم الس ال ماع تاس ےک شرٹ عا اباد نفت 2 ےک

 نقش مالک عالی گول ہد یب ید ا۰ یر یر اچ جردن سک
 گو ٹینس نیر عس زیرو تفردا میام فاش ان تا ما اوگں درج نا 7 : 7 7 5 و ۱ و 4 ںی ےس ارتا اک مل دد اں ےس رکا ےس مانے لم یولا نشا تی
 ۔ تر ںی نص کف دم ارد مالسا مالی

 ے اناج صا او تفکر تیذاد ےس مالا سا ا 1 ۲
 لقک جت لبا کد و ود ادات ک | توان ےس السام لم
 ارم تخم الغر سار ےن سے تن ہد ییا ےر کر ایم بتل ےک لم گلا ےک
 ےک کل س اع لات یس تطاس یس ایع توا اسم یر کل راد ڈر
 بو شام نماد مالس اوکو الف ی اہع سرخ اوا جیپ هرم ا

 روا شازیا هوای ےمرامہنں اج ٹن وکیوم ناوک ہد ککے اک دا ایل رد

 ۔(ںید یا و ضد لاگ حوا لجل اورا وراپ سود و منم 1

 یر الاد ےس ر کت جاری ت ید )تلخ لیدانتب تله بیت عبا لار
 شاتر ےک رل تعم تالغ ےک تن ںیم ب تک ا ےن بنا کے رکس یم
 هديا هتسلا یلعووضا فیلصتیرایم | ےہ ے رولا انسا ںی ےک لق ںیدرت
 مرکب رس زط یک تان ارگ ا اید هرید یا اسدا ےس ای وکلا وتر یکن امی
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 نشر فردا ہوم تقی قت دد سد کب سرک رض کہا ہد
| 

 إف متن الار مارا نس چ وشر کب انکا سا کہ یی ابا اک بدین یک اپر دا پاک فن ین ہا وک ںی لات ست الف ےک
1 

 ۔ںیہ تو رک بوس

۰ ler 
 هر

 و چپ اس ۱

 ء٤
 تاب یکی کن در رم ےک احد سے روا قم ا دام«

 ۱ گه بس ۳ دو: وزار اک ۳ درگ 2 و کت قی کبار دون وعلی 4 ےس ےل هاب کد بیم ہے حتی کن ا ںی سلس سو دنا ی ددا ریت یی ل ئیں یاب ساکنین مدتی کیت ®

1 

 ۔اھ اپ 12 ار یلغار راے وف ردا ماس اپ ںوکلم ےک نجات زر نگر ی ادا لک ارم نازم ہار جز سرے نایک تان اردک زااس ےک ڑی مانے ضلع شا مشن نوروز نکنم نیلماک قد ےک كا یا سی اک ویک یکی وتن نا با عاد سب وفا بها - رب یون یکتا سنا گن مس ار ای ود وج ےک لک نر و تنم سونا غرق کن اس دیرین یورو ار تار ا نس لوو ناکام "روز ٹو یش لم تره ںی مالا ما ۱ 72 ۱ ۱

 تو اترا یتیم ی سا ءا ٹپ مازاد با ددا ' ف منو لرم ان تاس کا مت ےک و لو ٹر یس را لوس طاس ںی تن نیل ےب تنس ل | تقی قت سس و غار لو یاسر س دیت اڑی دا



٢۲ 

 و مالسارروا لت یهو دا سیا کر تمار ینا ےس نلاددا لب

 ید ایا ای یزولع ای نوک ا ےہ لس اھو ا تلین تد ایسی تما( الس
 تعبیر هام ہند اد ےنآ یم لقد یس اتق نمد تاب ہین

 مینی پکا ۱ تاتو ےک مسو هںیلعهّلدا یلصیژر ۱ل وه یکے یہ ناشںااشے ترلییشتو

 ننه ریش تگ جا اپ ٰلامضم: لاذ اعود | ےک ر اسناد رب ایہ نا
 پین باک

 اف رند نام نازی

 ںیم ںربا تک یم | تست اک یش رفتن لس مکا یا
 طی اد ما | عزا پا ب ٣ں ہ هتسکی ایی نشو سا یارو ا تک
 نوک 0 -س 0 سہ تو ایکس ییا یک
 اس ےس غرو اوج اھ شدا تر نا یلس وک ارس اباد ید یک
 : کر زاد )ور ےس ےس ۓدںامبریرن ازل وا لاتعد لام ےک سرد اھ تش این ےس

 ےک اکو سما ( فخر لرد لعق ام نشل
Eیا یا اک وله روم ےک وود  

 ازم ایل لوطن

 (ےّناب ایدنابصلا س نمای گنرددا یک لور برس ںوت لود نیا

 ادارا مرت مانه پس تای تسخر ر ایں رو ام ےیل
 ښا ان ایات ار وا گورک یر هی
 ۔اوککق الخا فرش هراز ےس بنوا سرطان بس سام ار سس
 - او ےس و مارکہ ایم اے

 لوک الس یک وض فرا اظ ۱ یر یل تح وک رکو قن سا ےن نم کت فال ا چھن هل

 امام تی کا ی یی 1
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 ۱ جک ہا یتا یو ا یک دید چای بے نو کک ارس ک رگ تک ےا ناھا ہدرپ ایم ام یحی ادا کشا ا حد ٹولے یکی نا ےہ ںولراکارٹ یکم کا یب | مالس کیر ےس رض 7
 زنگ ڈو روا ںدررچ عیش وتب تا رکا ےہ لیک پیچ ےھت 7 3 ہم نو نایاب ےہ نیر ےک مسا نرم ےس یا نی ئی

 سا موق یب وک ایش دو سید ناجا نم ھر تک

 تسار وا تفالخرگ اف از ہی ترم بد اٹ 0 سس 7 ترس نان سارا کس تاب کوم و زر
 ری لرلالسم 79 ا تاک وہ بیتی عسل ۱ ۱ 7ب0 ںؤرسل۱۰ی ند | ےہ ر ایپ تر هر ج ل م 1
 دن ۴ظ ان یک س مع تفالط رن يا لوا ےک سج ےس 7 تشر ازاپ س ل رکے لود رویداد 3 رت 7 1

 کی کرا ارد ا تان تل ںیرکاھکاوکں قو شقض قا کک ۱ تا خا مع باغی ۱ مسیر ۳7 | لاص تدو “ارد ۱ 2ر 2
 لوس سیٹ ۳ نا رو اس تاذالتحاف تام ارا ںیم دک تک ۱ رو نفت مانےس ماس نرم وک ون لس ے راس ےس سم ویئر

 زی لا قم هل ی تو IE رپ وس و
 لس عام مالع ےک وز فو دیس نت لس 2 و ۳ اس
 نیک تکه پا ےن ہار سس ےک لو ں داد دد دای یدرکح ورش ںی و تیمور رها ےک ےل برق ےک رد یا حتس شش 7
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 ۲۳م

 ۔ںیز سد کس سرک کلاس زير

 7 ادا ےہ ایمر ورش یی ما لم ےل ےک یف گرام سوتے نر اح سر اچ ۱

 کف لاسم مار مامی ںو کے س ایگ اھا یخ انہ ںیہ ۱

 رم لو سا ری سر سس کل قے سات بوت

 لس وضو کیلو او نیک لا فرا ںیم باص هاو ا اج ا

 رپ دوو ھت س ےہ ایک رش نا ج دما ےن ںیہ ےس بج دي ۔ےسایلرگ
 ۔ںیوہن م رک اک کہ اں: تافیل اتہلجروا یہ ناہس ا دهها

 دا - غیبت مرق مرگ یا نیس شا سم ءالع کس مار نی

 نشا از یوم تردد سیم اک ن ابر ےن ںو کج ی سر نران یا
 بمب اح تیشہ کن ات سکفپ ےک ےس ںیہ هایذ ےس کراس نس صر ان

 ار لو کیک السا ےک ناپ تره بن اه لات الف ےک ا داد
 ناک .ںہژ ےنام اس ید تدیقخدب نوکیا ڈو عد تایخاوردإ تایارر یک

 اچ يک نک ق لعت ےس اون یت بیش ما کس یول احاکس بس

 شرو نا عر قوم ےک ال بی تے ےرسود کیا وکم یش رد ا یوو کف اف کیا

 ون مارک وضو جسم جر ےک اش ین نه رفت

 وکی ایام: تہ سی یر چ
 س تگ ےس ظن ما رنج او تیغ مسی لارو

 ےگ مر ا سس ۳

 زا “لماع ور لس “رک منا
 سو وو کد الغ ھدبش رک اب ےک نل! تقو سز اوہ یان اک رک تالش ناروا

 را تورط یگ ےاھڑب قافنادداا ن ایمرد ےک وقف ںؤوو یس ا دیشس ص ساو

 رک ہیریب کو دای زےے بس ںیم ڈس ےک ر مقا سا1 ہگاپ اب رد اوپرا لس مس

 ھہ سرمو د کا تحت ےک تاب ذی ےک یل انس خیا ت ٹک هرگز اء ےک نط نورد
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۳۲ 
 ش ساب لاس | تب نی اجرک ںوہ لنت بیر تسرژرس ۰ اقا خب سرک اش جیا ںیم قلع تی نیس رگ اسب

 هد تل قراررا 1 راگ 1 4 نادردا اوہ تم 5 تی 1 عن راس شوٹ چپ ںیم لد ٹپ ریپ نے وہ دم آر اوب ےک لان دات ۶ ق فتا سا ںیہ لد پاره ایا ںیہ ادب کاسه امر ۳
 قا ۲ ۳1 1 ۳ رر ااا ےک یخ کل این ما کس اند اڑ ارم ےک سذ ےب نم او لای دات شیک ایم ن نون دقت ایج ےس تمام بت
 3 ار شما تيم لو سما ھو رکنا عالام ا

 ا
 73 "مس u یک اغ بارک رک چ یابی سادہ ر رکا تک کا کے نس ےس کب نادر اکو او یا 2

 o ا < وج ںیم ےس ےس ارگ کے ں یاب اک نکلے لم ںی قوم اک نج ےک ایم او تار جار اِ سا گی بایت وک بات درد اب ےک شک ا یل ۱ لول د بود یر وبا تر ںیم ا 7 مج وتر مم 4 7 کیر
 سے ا ہوا -۲ لتنرب کن تراس کس سس رکے یا و ایکو تا

 عو و 2
 ار نیر اس سا ترمس فردا سه 7 ۱
 ےررسود کیان تیز مد کیلو سارا اوج اجرا ۳ ۵ 2 رفت از فرخ فو سا اکی تر تم یا کم ا ۱ داس لوے سرای وس 7 یو“ : هے. ۱ ۳ تو ےہ عفت اس ےب وا داتا ےن ار کف ع
 روا ےماڑ سس مس

 ےس رکنا دن ےڑب ےک رای اس عت را ھج ظن خ7 7-۰ دو صرغ 7 | وجے اتات فو یب یھب تارضح یلص مک اھ قدمی ےس ہر روا ہا یی قا کورد سوپ لا 7 قر ےک آرت ته مضر ا کک ۱ یو 1
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 ك٢

 ںی “ورو اپ رکے رود ےک وتا ےکت ٹکا ین ہد تط کاش
 ج سک اضم رد | تالاق رپ نویں ا هه درک کت ارد ۱ ںی چر لا اسر

 نزیادے ارن س نوقلمتس قاوع الخ ذ تو الم یکی اھت ترکذ لتا تز کرد
 وری مات کس رگ تم یش ر وسلم اپ ںیم ںوقلر الخ لول یش ے رود هریو

 یک ازم ییا سا ےک مارک احم ں وب کم کن ا ہکپ ےس رھپ کا ماوعاپ نوا
 بک ایسنا شکن عطر دپ ناروا ےہ یک کیو ھت ٹو
 لب ۳2 ید

 تسلا رص ی بسا بود گه ےل ب دروان یی ےس باج کت رشحت 11 2

 ےک ےرسود کارکن وقرف فدک سا ایا انال بیتی کب تک شک
 ۱ البرز

 ای تسریع بیت جم رک تایر لود مہا تیبا
 عزا ےس تایرظن ےک کب تک یش در و و ےس راک اکر وا بہار السا فلم
 ۲2 3 ات تلف ےب ساروا بز ےک رج وب ات یک 7 العرش نشه سا

 رج یکی افلام داعتا یہا دا ںیہ تک صحت موکت تحمیل آی کہ اقا دیش
 نر ںیہ ےتاگل مازارپ س١اک لاکو اکر ںیم نا سیہ درآن وام یسک
 می یخو باتا یا يتززحے ار فست مد هلو نر کک تما

 اگر نس ناصر ا لیلج لا کیا نجس یکے نیلا تر سا
 اب ےہ کا کن یی | سر سطر عم کزن تساوی
 ۔ ےک ہر بجو اک ان ٹواکر گم مع اسم یک واد ےنرک شاک

 بساط ہروک یل ہہ یسک الخ ےک ہریرہ ولا تفح ترم لر ط پا« زعم یخ
 یا اکی یا الد ٢س گلا ابریشم هر "ناباو * قاب ےہ چرخ کک

 ٤ اغردا رپ وداع را نلرص يزد ص ذا ترضحں یم نمی نر قو 4 سوا

 برکه قاچ یکے ٹو عطروا د یتش رج وقام ےک یند ہری اودا مر یف
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 سیب شا تا لیٹا
 دفرت یت د ساتی عا طخ نم ا ص و
 یگاسا هرکه زا اکو دا | ٹین یکایک اتا ولی
 ٥ي و ا ذاتسا ںی یتا یک سن یکے اھ ڈ چب ےس سر سوک 97 کت سومعتو خازن

 گیر ترش رک لار لیک کت بام ۔ے کراس ںیم اکرم تینا تنه یا باریک
 بسی دل وه زاد رد کنم ےس تسمه بش الف اد چو تر
 7 ماچ توڑ عناامکاکا رتو ددرد یی نکا زا 1 کد رو یک نہ
 ےس ںوعش ںیم ےس داب ےک اکسل یل شا لورد ںی کم ا او اے
 ےن نعم س ةنسلا عع اوضا س ب کلا ہروگرب .ںییقرکہ ندا یف تو
 تنگ وج سا ایان رام اک تب رکن ادا ساک اتاپ و تن یفنه دیش سج
 گیگ ی دپ <ےنسیڑظن ےک رب می یش ںیم ےس و اے سر
 دارم بجے ہ شیما لیگ 2 ہرٹار یک اروا ٠ و اریقشو ٹی گرو
 کر تبار ورک گفت را سیم نام ےک قم
 ۔حناج ات کس ہت یامرودردا (یداد اور یت مچ

 وک جا رکن اشن یک وبطل ات آر قمر چه بو تب ا گی يا
 دی ڈی شتاب للدد ے ددا ) چاک ہر و انت یف عیش و ہر ول ےن زخم
 ۱ 2 U 7 اجر اهدرد ۱ 1 و ون ےل ےک بتک

 ےس کف جب یی اکا سا ےن ںیم چپ فلک 1 یک ا بت تا عمل چ تی نگیرید نت رز رش ۳ ' رگ ےک یر ای +
 تروا یش اکی دعب تہب ےس با نیا اھ و
 یکم کیا تاس ےک الخ ےس شک رک س اج یک کت جام لام یکم یا
 ۔اھت دف دم انکی پے ےناس ےس مارکت قو سا ام ارگ شپ ںیم ورادا
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 -ںوہ ری نلسکت عابط با عج سوگ رغ اشا یکب اک س ا ںی چد واہ ےک ا
 ےک دوجودردض ےک سا ار اما اگه

 اتا ارگ اشا ہیر کیا جج اس ےک لازتم سا سیم ہک جیب ہجید کیا ےس ںیم نجم (ا)

 راک ب تک تا ہیبت ںیم ظذ یم کا ات کروز رک تحاضو کت اب سا سس
 ۔ رد تینا تونم یکے نال بیرت ےس ےس مدد کا ہک

 سی اساضا تاپ ج ےک تاز یش صقل ےس م ےڑامم سا گی سرور ۲

 ےس موت س رگ اس ترس ا یک کا لت دادم زید 7 نایک

 ۔ںوہ یبا ددا رد یاد کے امو و کی تم ادا ےناھڑٹ کل وج لیس اب کب
 “ولع انا رک حت یک یب کک س اپ ےریم یک اقا ےس کاو ےھت

 ےن بعام جاقتا یل ےل ےک س نر کٹس رک گا ٹک اف ضم یک اتما
 ار اھت سا ہک یکی د ات تط یا تاب ے موکن اا ایا تعاشا شرا تس رگ کل ا

 اتم اڑڈافاروا زیر ہمت ویل ںیم نل ےک تح اضد یکن اب یل شش

 س ر کاو مهسا ادم دیک عراع رخ یی شام رکو
 یل رقلع هیس کے رد ۳۲( ادرک ان ک۲ی کک یش قلش ےس تنس اس

 ۔ے رگ اش یھی نرم س ا ےل لاسر هیس ضا اچ او سہ ااا ا

 ےن یف ام دعا اشس ےس ےک تشد ےنپا ےک ان الطا یک اح تروا
 بیا ںیمرلسلس سم ےہ سوت وہ لادردقے لد ساق رد لذاردا تاریخی کک نشاید

 عباس ںیم اع ےس ییرتمح اکل اھ ای اترا ایک شور نر
 رجب بارک ا ہک کور مدد + آر سار چی اب آن یا تر
 و رز کج ساروا , او نی را یکت نس وجے اج خیر ام ب یا رل هد ېس 3

 (ازعا اک ڈو شا یی چ نق سیا یا ۔ بیری ا ےک اد ےس رز عزم
 "رک تیروص رضا نئ ما انا اس نفتو ءالعے مو درو ا تک

 ماچ رک یر ارنا ٹن که ھر دقن ماہ ر اہ تیرا ےک ا ہد چاپ
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 نیر سر کلن اس نگ لع کن ج ںی اھ ن ایہ ےن ںیم نلافح ید ترم ںیم بات ا بی
 تیا یب یک یم بات ا ےن | نت ار ۱ ۱ ۔ ياد یلدا تاچ

 ںیہ تسرد تزح یش کس یکسال ات سس 5
 زای فنعم اس ماکو هد رن یکم ات او تمشک ار دا
 تر ےس وزو یا شر لخت دو سر یک ہا ےس سلب لکی اب ےک سیا لم
 روا مالسا ج جس یم لو ےراپ تا سد ردد | تیک ای چکر تب تک
 لخت حر ایما ےہ مراحم حر ہا بوح سیب ماغمد ہر ا ںیم هما 21
 کر ترعو تدقق ناش نابامش ےک علا کے بہ لب ہا ےس بیدالدا اہ نم نشا یش
 ازم شرکا ابا ایک ے مارس رخ کی با کل غفور ےک نادا بز
 ھم تی نواب ےک نا موج کت ایل املا ماس ےس تشس نی ادا مار
 . امورو نفت ںیم ںہیں دد ںیم ھتینےکس ج ںی سرب هک

 ا وی او یوپی ما ےس لوروا ںی یمن ےہ از وج ںیم: یکی
 7 ؛ںوہاتنام ںی س لو رخت وفد یک اکر یخ سم ارگ تعرف 1 ناب
 ےک یس برگر وقڑڈ دور نا ےک ںوٹ لم تو وا هیات تہب یب
 ۱ دکل بسه لس ےس او ےس ال اسکین مات اف ی ین
 س کام قالمارت ع آجل ادد السا ت ےس نج یک اما اره یان
 لض ی یں وز ںؤدد ھیشردا نا او یی ابنا( مزایا مرا ۳ اج یا
 کاج ریشه ہی دق اد لک سیر کرک مکہ یک اقع یالس ےس لداد ےک
 یاس وسرد ا یر مان لاع ترو یب 7 ور وما هد ین تبع نا س
 22 سامو نخي ےس مالسا دیش ےس ریس مد 7 18 ا کور ارد 2

 لاین سر ہد یز چر آپ تایق رج قد ساب بوس
 بشر وقف رہ ہلدی کت درج یت ا
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 دای سوق سج/ تاب از ترم ںیہ كس ےک ےنرکد تیپ مان ےک مال دات
 سم ارم کپ

 02 اے اسی BSE زر تسر ںیم مادقا یم سما

 ص رت د قفس مارت او تر ودا تار ٹو درت یک

 و رفت کے بن ضر یا ابا ےس ں وک ایک چه سد رز ےک رج ردا ےہ اکو رو

 ساد

 نیت يت تک

 رم ادای رس اک پر اف قنا ےب نسريفقت تالے یت رم امر

 نان ۵ اب نویس نواب کپ سول اسم ی یا سر وا

 ی شاک ےس نیقرشتسم تارفعرد اوپک ا
 تسلا باتکی ما یا طی ےس رف سنا ںیم. ہعقومب بوی اکت الایخ ل دایر دا ےرکاذ

 4 جنسي اک اج کرک ےس اب ےک نیقرشتس ن ا ںیم ( السا عل ضشتلا انکو

 ۲ تے تر

 توان ال از یی تس ہد هات تامل السا ترد یاس ےرریردااوب

 نر هی فرض لس کراس ادا ایوب لم ۷ نشل اک اھم تنے وج ےس شا یک

 ہوا ےب اہ ےس اھکں یھت را ےس بصعت آ لرد یا کیا بوتے نیہ تس
 لصیارب تگ کش زاد دمح فاض ےس نوا مارو بو ؛ السا تار مع رب

 - بو حد
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 تاقا ننس یورپ تای” ااسا شرر ےک 7 وول عل ۱
 می ت درد در ور شر لوپ تاتا ارم ےس رت نم لیپ ےس بس ںیم فا

 ار سیال ما “رشم لغو رادا رگ یس نو نر نل باص نت سا ۱
 دون ےن نیر فور دم ےک شق ادت تس ( نت عا یئالسا ل لن
 گم ۳ ییا سم لی | خراف ےک “تاید لک ایرونی قید اب
 ترور ۔ں کج ہر یجب کرکے کس جراونا یف الو تندر ا ےک عم سیل امن
 یارو نر یادت نا شک ترک اس کلا فرم دار ابذ نکے
 تنگ تعلق ال رپ ےک ر آسور مات سو نرم اھ کل م اع
 و و الا و اس مارن یر ہر لہ ےک تصنا۷ و ددصلا 74 یا رز
 رد نی یکاژ موم نیٹ اار و یک ی ایس ن ایز ای قام ںی ابتدا
 اس ے پا مز نا کج ےن رکا هرم ت ملی السا رج مر اا
 راه و ا لب داد ابذ ری 1 س ریڈ یی تک )یسک 11 سیم مول

 ےس برد ےک * فور پاکی ات لب یک ولاد تر سر 1 سا وا
 نر ےس تز یب ون نستا سیدر د دب سرخ ج ںی جت ےک لاردا اا رر
 ور نور ےر) ےب نشر افترا یک 1 | لس هوش یس
 نا لقب معلم اہلیت ی الساردا بدا تاک

 ا ںیہ تس ابتک ںی ہک
 رشسرپ او بار لالضط رک

 سیب سنا لئے ںوفا لم یاد تم مالا یگ یزب نا تو سا لب
 نهاوند وتو تر اک اس اچ سس ان ای ےل راکروا هو ممد ۳3
 ریو تا س ےھت کرنا ےک “ئالسا تن ات کرم یم نرعنم ںیم سلا اوج
 ج ایک ایہ ےس هد ےن نر نار سوپ ورد ا برگ ےک دعقاو اثر ںیم شاہی
 یدسا ے خر ردا ملقا لیتا ان یم ٹینا دا
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 سا ےک فو نم فو ےس یک E ر ےک اپ رگ ےک توپ سل سو 22

 7 یر ارد مالا: ںیہ ناتما جد سا ترک دریما سا ےل نیر سید ایآ
 ایکس بل غروضوم ےک ی کف 3 اھم ایا ے سیا کارگر کما ےس ےس د

 ناش لمرات م السا لایک باس یہ د لالو ےل سی سیمہلاھتم سس اروا اھت
 ۱ رم تبع ی کدو فر دقت
 ضامن پل سا ور سکیم باپتا یا ایک تس ن اےس

 ےک ساب یداز وار گی د ازاں لیٹی رت ت زم پا ایف

 ا :اھت اکا ایا ںی ماپا طے: ا اد ی ا * پر ادر مرزا یاعےڑب

 ے توس ا ایک وت ےل ےک "تل" روا ےہ اتتا اک

 ےرکوےے ضا کہ اھت یف اشروا ڈییعرلا ہر ایگ ر5 اھ ریا ا اکر ام الل ود ایکن سز

 سبوس اب 2 قو ےس ترو یل اص ل زارو 6 مس 0 اک مالسا جر ساددا مر

 یکن ین تگ ا ےس ملا افتد تع ترار ظن ےس سبد
 زین لس هو قم هد کی ارس اب یم یہود ۶م لاط ات یت
 وس هرز یک س ید اشتر دا

 نانڑ سردار ارب هت گن ابا یک مالسا ک) توصوم قفس ۳

 هه رسا سرو نرد یکی ا دد کنی ھم ےس لپ

 تات ال تایم السا عشر رص ےس سوو کر نی ۲
 ےل ںیم وه .ررص ےک تایم لس ارش ےک رس سروپ کرن | گیل ٹاکسا

 لا ما ںی تپ ںیم سال کر مار + و لیتر دا کیا بحاص یارب قافلاک
 سک کم ی ما اھت اوہ کر دزادرد ےک نام اسے a یلص یک“ بتل لی "ایا ےن
 ےئ دہ تبا نورد ١ثا ا شوخ هستش یکن یشن )۲ )رسیور ای 1

 ( ےک *یرواپ لا ی

 -: تا تستر ایم لس هر ےک ٹروولوکس الف عز
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۳۲ 

 ونک ر همش ےک تایم الاردا ( ور ےک یس ورا وس رک یم گیل ٹاک یا
 دار رک شب کی اس ںیہ ارت ںیم نیست ره یرداب کا
 یال رت ام ا ےن ںومک حت اب ہی ےھت سلب نا یب یک نل یا ےک 2 7
 یاسا ب ماقم یان* نده نانا س هات سس نا سیہ یز ۴د شب ےس سما تی د

 ۱ ےہ رس ا
 ۔ تاج ال ےس تایم الس شر ےک شر ورک عز

 رو کا یک دص ےک "نٹ داد ناب یی عد تیام سا سم یو و روف 1

 ار کک کرد لبق ےس ا یم اص ری رپ کیم لول یف ڈیم ار اں
 یاو کرک اپ سید از ی اردا ےس ےب رک اک بس یم“ تاعالا رکیز اطر "را ےک
 کوکی اس ں وز تیب اک لم دار سجاد ہد اپا فرناز لڑ
 را تری داری بچ اھ ایدانب نکا ترار رک“ تایم الساد لر اړ

 رقم باصنوج لس ےک ها کہ اط ےک مع قرش ےس نومنوم شتس که تاب
 قا ابا و اسک تاک یی کا تیز مالع ںیم سا اھ اچ ایک
 نر یا یگ ت رابع یب۶ ید اس گیس دا | ا رم از و په اھ رب ادب ہال امت
 'ٹیداحار کی سدا اکر اب ےس ف اٹک فود ںیم باصت اء تره اےس نک
 ( یتا در تری واز ار ےن ںیم لضادد یھب اولا یر ےک بتا تام اندرو ارت

 تن رر افسر لات ۔ںورزفا ےک ںیردن باسن سا ےس تولوا لش تس
 نیس یم اشرداث ریل ہد اصن ی ںی مکا ال تدوحم ےئ و ارت ایگ
 “لوپ [ اسب تسد رل یک واک ک

 باس ںی شپ اردا بیرو ا یو سوا مالا ےن نیت تا
 قفس اس ےک سر بات ےب کل اتا | یقیقج اما یاب ےک رز روک
 ی تای ۷ کما ےک نیش

 ۔:تاقاط تیر ہر زر رب تایمالم او نو مش س ےک ونال چر (ھ)
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 ےک

 ضش قرفتس ن ووددرږ رر دص ےک ہبعش کت ایمالسار دا یں جردن 774

 سم خا ےس نوع مت انت بک ےک بدر فای رخ ترش هو" یر"

 ردا ےئاھکں یرکو شہد کہ دعای السا نیش تقی عرق ی اکیا اکر ۷ما

 بل گول گر نی اھ انھی د متن ندیم سما ںیہ ت قی قد سن ان

 طب ں سکے س( نییقرش قمر م ںیہ( تامادا ) غوضوم سا ےک ت قت ایس

 ہں کد ار

 : تاقال سوسن سیما مک ٹیپ نٹ سر

 تق د سا يا افلاک لی ےس نور سیف رپ نیر سر شور ن تست

 ےس روھ یھی اپ شیره رام 7: ۔ ےک ےہ ررکےس ضم لض طخ کیا بام اک اد انس

 نش رف تاعلاا/ ی تا اتمر دلا هد ںیم نجی ےک“ رازاق یت

 نم ناس ےک نا ےس نی ابد لا سرد سبب قفت ےس ےنار یک

 مودم ےک تر تایمالسار مالسا”ےن نیت تس یا دہرا درک ئاد
 ےںسا . ڈان ین کک ا ےس تفیقح شیپ تما ابد لامل سس هد سیب یک

 “شیر ام یک مادا یک یت رپ تایظنن کر يه ںیم وہ

 : رس روی یک ر فوصوم رشت جک اد ایکت بانے لا دوان ویطلف

 بت فف اد ے لدز ام الا هدایت ميل گن قشم سا ہٹ الب

 ریڈ لوگ نج ںیہ یب پمپ عش تافیب اد تانینصتئ رسا هد گو
 بم اس تو رش تم ےن رپ سا اھت د جہ تبوک کیمرہ
 ترک سد سا ناو مکس نیشن مے تب اف ب گم

 ری« 707+ تئایدروا ین اھلاو نوار تب یکں قت ورا

 تپ واک ایک ی امار ایی وفا
 تاشو رک قرش ئر ورب تایم السا شر مک یس وب نذل ( ()

 ۔ تاق الم ےس
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 ۱ ۳۳ سس

 رستو قرش سم ورم کیا تاتا یری یم سیم یو نر لاب دا
 مسی بوزو لوعد تالف کمال ادد | اپ لر شف لو ےس تغاش
 دام اس بساکم اینپ ےک آرا رش ت تو ںیم ےنمکے سر اقتدا یر اک
 نیا یاب لس« فک کک فا یاس ےک نلا۔ےہ درد
 صرصن تسرالاتکی راسا دالغا شح لب رو ها ےم اس ےک نا
 رت ںیم ندر فس یکن ام یک رح عسر د ساتو لنک (ںوترابع رد
 ایگر نا اک یل و | ےس رش اکڑ پردا ےس الل ڈی کن ب ترس قشم
 نم امین کل ان لا بیا ےس کف نم عا بات کر ی ڈے ںیہ بج یس
 یدل پا عز شنل قاین هتنسل ا) بات ما نا ےن ںیموکس سیر
 کس اکرم هر لوک 0 وو 0

 امور مآ پس یک رقت ب لوق یف ہر
 لوم (دومتم) ےل را مان کج انوهر کارم وه نا

 ادرار ار گزار رسا. *تیی>اح ا ةباتک ع
 چالوس بس ل وت کام ت1

 خلوت رم ںیہ اما یکم انوهرکآ عارمالا عالوه نا
 بت کرو تک «ثیداح | خب اتکا لع
 ارز کی یاس( سز دیت زم مہا ےس تسدامحک و گور

 رگ طی ام بتا اف ےک نا ہن ےگ تب تورم قش تس پا
 تا سرکل اب تالاب يه سو لس ا ۔ےک ےہ رگ
 ردو وقاد سس ےک اک ارعا اس ےک تب اڑ تمام تک
 ات و ې یل یا شح اب بنر نا ےس فسا ےہ یک طلف امی ےن
 ا E لب تفاشرسیفوربر کشر یم ی

 نا ا را ےک SE سرب سا ۹۳ به ںویکن طو وسردق
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۳۵ ۱ 

 داد ردا یک ڑرکم غدیر شعب نازار فول ناو ۸ لی کلام ۶۳

 زور سایہ ظفر وکر ےکڑل نر نک ی ٹیپ ماس ےک تخاش لا
 السلا علشتلا ن ان اصع ۃنسنار باتک ہا ےن ٠یم وک ا س ےس
 رشد ا سید ٹکاڈ اک نی اے مایا ےس ایکن ایہ ت اس ےک لییصفن ی روپ ںیم

 ےس طاف یکر یزد وگی کہی کی الوب ( تخ اشم قرئت ی دویب ہدددب ےک مجرد
 د او باوج ےن سج تر ںی ںایطف ےس ماگ اکو کروم زید
 مک کس ا روا ے ناد سس و اکر اک ب نکی ارش ری ان کا یر اب
 ےک تاتا و ن اوج یک رام ترضدای گر رسو قت وضو ےک الا حلر ںی
 گل وصا یس اسا سا ها تق ترکی قد ٹو یر پد ا ےن سا: ےب #
 بش سل آر رج ط سد صف ںیم سراب ےک رز ارو ا؟ایکں یا کجا
 گن رک وکلا باقي | ےس یر زمان فیره لو تین اگ
 تار ےک لاک س یز نات اتال گیر مال کلام یھت کج فو ےل
 اگر نر مک رد : گو رز لک اپ رپ ۷ نا ٹیکس ا ٩ یک و پب لاس

 رات لایعهع در ےس یار اشا ےس یس "سد اثر پرد | بنت طیف رش

 نا آر کہ ایطلغ کسا اتا: لر رک مح اونا یہ ےس سی
 ےک ن ارکف فاصلا نس کل ت سرلا سس ںی ید تشک
 تر کے سن £7 تو ۱ اوز ھی وک وغرب ۱ سپس ث فوم

 لتلے ےرسرد بک اب تاقی ی یکن ا نی تسمه پیٹ ئل
 نا اما ہک ےک یم ےب نیشن ت افت مقاله رک
 ںیم رز او پآہ ته رو پا رول ےس نم یگ مع تیس د مل طز رد ۱ 1 4 و۶ ج بیا ول ےدد 7 ۴
 ںیہیز مد نوشی اار سرکه يه گر نا ذی ےس شد یل حالا
 ساید نم تمام و تل ات حط یارک رو نورا 1

 روم ات وذ دشس زلف کد ام سا ےس ںیہ کس دد ۳ 2 یک ل٣ سرو و رس ۱
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۳ 

 علت سرا وگو سا ردا اچ ہر رسیور پ یھی بک« شو روو راو م ھج سہ

 گربه شوک لا اسکی راسب ےہ یھکلاب اتک یار عوض جو

 ۰ ےیل ےس فر سدا ی ریدر ادا

 ۱ تاقا ےس جر سش رب ت ایما اعدم ےک رت (۸)

 “لاک هستید ال نک یت ںیم ٹکا نیز

 رونی ہوم نارنج بحاص هد قرشتسم یب وو

 گنبد کت رور اھم رک اشر ما برگی اص کا بارکد ا نبات مرا

 تایظدو تاب اھقف کن یتشنس تمام مر یر اھا دس لیدر )تنکی ر اہ
 ناب ۔اھن لع” ےس تافیلا سس انیس ار ی ی

 ا - ل 7 رگ ات ریو دم ر و گرم ںیم ےس راب ےک نیق :

 ےک یه یر داد : وف مس
 لپ نم "ےہ ہی ہد اف ای انار ککے کج ےن ںوھ اک سب سب ۔ ںی ساس

 )انب عزم اک یت عود تار روا یت لام ترشی 2 دوم رص
 سیم اد پ مولع یاسا ےس رممد لڑکے بر کب رد ہد یا سد ن ۳

 ست ر کت اتن یارک او یب یر مش بلا ہی انک

 LIAI ےہ ار کد پا

 کد ان کی ےک ہدالع کوسن دلا تو ناردد ٤ فس سا

 ہم یک تو ماکےناھج یم ںوٹررونوہ یکس چرا طوسی جدت
 اک ےن بر نا تر وم لیست نا ت قد سا نیہ تسر تروا

 ۔اوپ ن افا یکے ات الایفنلل دابر

 تار شارپ ے وہ ا شد ملا قاتل نیم

 رندر نس ساز ین ےک یا اہ وا ےن ہت ثم دت دقا دوج قلت ےک نقد تم
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۳۴ 

 نشنال بن شکم یکن ا ںیمایکب رم ےن ںیم ادا
 نار سی نان “یر اتا اب ی “کر داب نیت تس مع رک ١١

 ۱ وہ لتس ےس سا نکا پد اشنا اش لا "کدو ا

 | ی سیل امتسا ںامج ںیم کلام نر یر انسا رکا بر

 وارو و تب رب یکں واک انس بیر ی ش نم ارد ورق رسا ۱

 اکراینس, وے اکڑ یک وا ےس داوو کاک ارشضا تفرز افلار ج روف هم

 75 (ںژ سورن پلرایتسر و | ںیم ول

 تام ےک سم رو مینو یت ممے امرع س ںوکک یر من

 یل نا س دعب ےک ےناج لعکت قیقح گر ص اقم د شازغا ثییبفس ستا ےس
 ۔ںیہ ےہ رگدارت 11

MMار لوک راس رو عباسی علم یا یتا شا بر 1  

 کارا روم نا ددا ے یت [ دور وا قل قلو واہ ولہپ ےک ہہر اخ ترازو رد ا اک

 i : ے یر لص اس رگ ا سپ تہ اخو دین تیک

 ابو حیوان رگ یل رو شاز شاطر راش تاک یر ایتس (۵)

 رک( یڑ شاکر خرم عصا وصحت و تعسو هراز ےک هدایزروا ۳ 1 ان

 تام یکم السا کر ,EAA تتسد لر اب ل اون ترم د ےک ےہ د ئوز

 نیت ب ایم اکا تره غبادددا ےنرک سکت رشک د اسد | سم ورک

 سه سیم ےک از ےرامہ وج نویی داریم ںیم شاز اج ےس کوم تب اڑ
 اطراف ترازو یسیس از کت قو سا ب# خال شا ںیتسے نفت

 ےترک اک ےس تیقط یکن وند نیا کدوم ایست وارد بر"
 رو ےن ںی لو اکی رکن ای هر شما ایج یک سا روا ںیہ

 رگ قرون نر کی شا دف گل ن توس ک
 جاتام اھ تست گم ازتعا سلب رو اے لسا اقم تزغاب ںیم ویوز وید
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 ۳م

 کر قر ماہ ںیم یقین تیپ اقا یر ترور نا
 لی پرو کی سلم رد ترشا ےک شا سا گولی ںیہ ترکی تیر مد ارگ ایک
 کام یاس ارد دا برع اوم ے ےک الط ےماد هستید قرش

 رب لوا: پٹ ےت اے رل صاع یگ یک و ھا یز سیم اے ےس بل نا
 اک ت قع اد ۱ یہ فیس کت ناشر ےل ت روا کٹ ویل عمرو رب ۳

 هرش نا ںیم لوند ےک نا ت ایعتکن ارو: ملس زا رده ارداق ی
 سارو مس ار | ںی مار ملس ران جو یا ںیم تیرا
 ی هد رپ اچ سور انشا راج لک ہد ےس تروم لک واتس اینک
 عود ای جم وب ہنر ہت اے کے ہد یر یکس رک قم یک
 ۔وہ انک ال ےب رکن زیر اک برف یں یت قسم نارو وا ازا کس ےک السا
 و تاو بیا | صع ٹیپ ےک نیس

 ےک ینا ارد | نیر | لو تفکر ادم اج وج ےن ایر ھم نیا 1
 اشرد | لو مان اے ںہ لیتا را ےک تہ ر ور اداروا پمالا

 سم لے ےک باتھ وضو لاق ےہ | فک ج ایکن ایہ لعاب لام
 ںی ول سرک جنیفر کن عسل ام س ہد ی
 ےک ےہ اچان یر کک دیری سش

 نر ہدف رم نمک بج ےس وم اسم اچ کے ہی لینی کل اجا سا
 بجے ےک ازت ے ےک ےل یس یک( ٹکا ) شتر سنا دوا ےنرکل صا
 امر وا کی سرد ناس ےس مولع ی ار ا سودا بات ا ںاہورکن ارج لب

 اش ا اھ اظ فال ےک مدس دفا ب مرفو لیعو ےک ست شاصت یک تاش
 ہم ےک نا رک کد میش تقوا ےن لو دا ایگ لبد لداکن تب دو غ اک
 رصتو وو کام حسام او “رد دقن ف یا تح اشر روصو "ست

 | تم سا ند کی کت سازد. نا ردا ےگ ساپ کس ترایه السا شر رس نت
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 لوظفل اص ےس قشتسیستشرب نک سارک رونا ان نا اکن ١ ںیم یراین یک

 یسک قت فن امت یکت اش * نو ضر اتم نا ارد کرام | ےس سا س

 دوس یکے نرکود ار سیا ےن عم نکا مہ ا نکس رپ تب

 نقد ھم سلا ےس تیپ )نه بجرخ آر یک یر اہ ٹرک
 اس شاخ سا یاد لوپنور ددا ہ زما سا ےک مولع یک کا ےک لاپدردا یگ

 ہو لو انہ اچ ساک افسر نضر ے٤ زینت شامت کت خاش ںی ہکایکر اما

 رضا تامل ایکن وصون اکا . ے وج د مواد نم اضررک سما یب

 ےس 77 اہک ںوظنل ت اص من وما ان اھل ےک سل لن اف ےس نا هو

 سا ید لاکن ےس اد لایخ اک یب تخ اشو تں یم نام انکل اع لای ا

 انب ےن نب ار کادر بش گود تناجا یکسر بک یت که

 ته لس ایم ے فٹ دح رق کیون نفر "دا ایک ہت نوش
 ؛سصٌ٘شحہ و نماد اقدر وضو سارا. ایا یسک لوفت ےس غوض مسا

 ےک یروول ی شد با رو | ےئوہ بايم ال یم ےن رکل سا یر یک, ٹکٹ

 ۔ ںہ سیف وفات | ںیم هر لت غا

 جج ںی اسلم ےک تا نم ےک سا دعا فیت اص 7 انا نت

 پںوز تگ ںیر جسد ۳ ہاشم ںیم رس او ب ے ںی تا یقاوو ل ج

 (كالس لا عل شنل قاین مه ههتسل ار بات ا قا اف لاج ا با اک وق

 سای فہ یفلخ ےس رش یک رجد قرب نر وو سا ےن ںیم باب لت ا تم

 مش له رکن کا: بید لو قند ا ںیم سدا
 آرب علت ت ایقاو رام ےیل ےب ےک لطم ابار ںی لوقرابع عطف را

 رب تک گن وزف ای رو | و تیت ےہ ںی رن یکن فو وہ2 ام ار لوزخاب

4 سلاسد هرو يزرلستر 1 ےک نیت ۶ء الغرد| یا ساب
 7 قسم قیر 3 

 ۔ےایکن ایم سکس نار لاد
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 شا وج ربط ہو ےک یالعز او گے اہ گن رکھ کد ہی قا
 مانی وس | ام تیر نو
 کز وا لس ےک رام یر کید ج٢ یز هدر چدال ےن کلام
 ےس اس ےک بط نا ےک “تایمالسا ھی و ےس ورو داد سنی
 سس ںەزمغاووا زنا ےس ےک ےس رک ص اھ رکو ایل کار رنک
 کس تر کم رک( کس موج ےس ہہ ف ١ م سرود ہوالع ےک تسس یلدا

 )اھل بشن ال اس تقیخک) ںیہ ساب ہد فردا ںی رک لس سرن
 ' ےشاہروخوج لپ قئافح ہر ایپ ساس دے ہکے س ااو ار کیم لوس نا
 بانو ا ےس لوا 71 الع و رد
 لپ زور بس . | الع ال ام ترول لا هر افت روز یش مما یک قو سا 22

 هری نون مولع فلم ےس ےس ےس د ( اک گڈ کیک نیک عن
 بسر ںیظن طے یاسا ام ںیم ترو نا کس دار یر ار
 ساروا شا وز ترط یک( ںوپ اگشرد کد ںولکب ورک پهن یک
 را یس ےک شا و ےک نقش صدا ولوو ت سپ راس تا ار
 ف سای دو رگ وا) ےک یکن نفت لط ےک یال ا ملاخ ےس

 ولم کا رطح د ایز یکے سا اک ایس ۱ 0 ۲
 8 اوشو ا نر تس لا ہکے پس | ام ترو ار طن ودایز کردا
 ےہ راھ لب سس ی ہبلط ناد )رفتم ےس ات ت2 دز رنگ زر
 ر اے اروا روا شاد خلا ار راج املا هیچ یکن نشدم لطف د ریتم
 اد اد یم ےگ سچ ںی بیر ماد ےک ید وک ساده مک ئی ول دوم

 رحاذاتسا یاس ٩ عل شنل | قاین ام و ةنسل ار بازی ا یا ے لب
 رو 2 او ل اطلع م وو کی اردا حل ی ی صز دیک رناس ےک نھ تام تین یا
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 ۱ اما ت | ظنف ناروا منع ارد نل واچ ںیم یگ نایب

 ]0 تلک اوچ دال رداع ا ووا ۲)٢ ےل م

 ےک لا یہ ہک ستہ سا نیلا ےس ماوس یک | عقاد زوما نره

 یورو !ںوہک ضبا یک ا کل وہ اتا رض درگ ایراد 3 از | اس

fyجایز | الا دبن ارم ندا ل صاف ےس ہن وضو ںورگن  

 با ٹوک یاں یم فایوخا ےک اوت ار ناو قرب ابجد | ین لاح ےک

fu۱ نا  
 بان سو لرص الاد تلا یف سنن ش ےس ہٹا کرب بج سیم م

 زاساو رایت وع ےک ہیلخ شا جر رم کد سا ےک رب رو ےک ےا را

 ےناھڑپ الس دلا عیب شا ب سات ںیہ ر کرد اقدر نصاب کر زا
 ےس سا. ےس اےک سکت ےس سرب جهاد یا توصوم. لر وت وک

 4 ایک ںی رتو رد) رد | لیا غ راف ےس را لوس ےک یر لإ ل وص کو و لبق

 هشتم سهل سرت لاسداچ نیت دیه کا ہم | ےک چوب
 ۱ شن سیل ( ید اکڑ هو

 اس ےک كالغإ د نناونع سا سید لپ ابا ےس فوعصوم بح اسکات تر رب

 ےس نیز سیا نکن اسپرت یک السا فی
 ایں سزا مماج کل وہ کف اوج اس ا اس ےس رات ردا ساز ثم تا

 قبل ا ںیم لسا یم یھید جو اپ ےک ےک سام ۳ روا سیب ل اس هدر

 ا ماا ےن ںیم بارد ےک ےناپ مت لاسراچ ںی
 ںیہ له مرو اے ےل ا ےک لم امت رپ رقت ید یہ گم رم ذات

 f او اروفے روان در ایک ےگ زات ا درادوا سس ا یب گا رکا صبا

 تقابل | ام ےک میس ا تفیقحا عهده نک ےہ ایچ تنسو اس

 لگا ےن تودو ڈالا چاچی اتش ابو ن ےک زا ےھم نل لصام
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 ایک درشانیدپ رک یکم السلاود واصلا رلع یو تشم 7 سرد انار عب ےک رتن یری
 ےس ےس در کر پر اتخلا تم باتو یک اس پا سرر و
 سرد ذات | شدا چ اسا باسار د ب ترين ذی کد مولعم ںی ںیردعب ےھت
 یم یز یکن اد برکه هک حزط ساوکن اروا ےس کل تیبا ںی ابتک ا ںیم
 ۔ ت اقبت

 ہبلطں اس اگ مری راب یا اساسا( سرد ےک نا یارب
 نم ےہر تسکین یہ ںی لید امہ ںی آد ما ایم یک ا رپ

 ےک ارد ےن رکےت ذلک ینا لوگ م ےس دب ےک تاجر نم ےک پارک ما توو فور ٠
 ۱ رپ ین قرن

 عم ٹیررح ہد کک امام اکر اچ لسلس شکل پیرو پد ہہاط رت
 ور سا رپ مات ۲ے فیدع فور کرہ سی نیم وتداخل لا یا
 . بوجہ نا ناطے تا ولم یر نا قلع ےس ییز ماا ےس ںی ردا ایگ کت ےس
 هو شرع ءا اھ اب ردا اا سک تنس نما کال رک ا روا ایگ رگ نمد ترک
 یس نا سرخ[. مد ےس ییا هد یر پن سراغ ار ناگ تم روا قت
 میشد ترس اوخرد کر نوع تیر اب کرا گرو جلد رہن ما
 ےس ردت سا ےن ںیم دا یر یرش ےک رکو ل ںیم قرد دو ےس ٹا ےن اتا
 )شو سارو ا١ یک اولعر تم ات ےس تری کی رز ماما ںیم فا بتک ماع
 صادر که رش وس 8 f نا مج ے اک رپ گرین ما ا تاماز ما جے
 ارو اسا نس یش ایل رکن لت تا جان "ںی رس ۱ بتن درو زا ںی سلع سا
 ندا شک الو ےل تاس ارتقا قلعت ےس یر ما اردا اوس یگ تدعامگس ج
 ےک سسر هک ولر شا لک ا زود ےن وڑ ترشا ا عسل ےس ۔ریم بت شالتردا

 رسا ساب سرب اهر ل ونش ککب شر ردا اج کپ ںیم ماکس ا لس
 شو توازن اہک اتا مپ ٠ تاد کا ےن ںیوت ایم وز یف اک تامولم
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 شل ورا رم یکن بدت ےس میڈ وک اے یک عدد پروط ل لرب تن یب ایک
 ےن ںوھتأر سما (جدوج تو لاکا ساپ ےریٹیدا) کے کف رت نوبل
 نت زززو اس ےک تریصوصترد | ںی سویا ا سر اسیا در
 ںی ق اقحد ردا ںیہ تکریم نور اچ حرص مدد وا سپ تاصنا

 ییا نا مینوجس ںیم لإ کھ تیمالسا یادللا تیب ےس ںی بت
 ےک. ایک دص فپ اک عر ںیم عج ے و الع ماغر روضو ا تاد ساب

 ےس اٹ ترد م ا ےک ےلطرو |ءالع ےک ھا ےک تلرضہںیملاقم تر | یاسا

 دوم ںی دارت یک ب تہب الط د ہزماسا ںیم ناتج ا سا ی انپشیسر ر اج
 سار روط یش صح ںیم ےس نحس یر داتل اچ لنگ یورپ مرم ےن ر ۳

 ۳ یک ادت ل رر ہاظ ےن ار اھ ارما ےئال فرش ےل ےس غنی کل اقم

 رک اس ےک ر وڈیو ا جت ی رپ ےن فدصومہدعد بص انج ےک از فار شت ںیم ئا سا

 ےس ۔ںرت کت ا ارنا ھت اا لا یر ما کس زر E اں

 لیتری عروش سا دمای انا ےن ںی اسس الت
 واقع ا ارم رکا ہہ یکم السر باع م ےس دا ساب یک یل ےک کن مادام

 تینا لول وچ تپه مپ سا ردا لود یخ قفس ساب سا راز
 فواز کا د مر 1 تالاب | هو ران درگت ساز

 ںیم ہک ےس تارک ا کما ساا ھی ایارف ںیکک نس یخ مح مات سره زاوآبردا شا

 اک قفاقحنجدا باب تفت ٩ و نکا ز کا تاج ںیہ پی ےس لا
 4 سیا خون اکر املا ساک

 احسا رگ ۷ تی وص ےس اکسل بس را ایر شش حب ےک نا
 3 مدرک یه ئارزترش ریڈ اتا را عمان موس حین

 ےن فوصومپحاص)کاد واتس مرے داوی ددا ےس ںیہ ےس رک س یے لا
 ےن نیت ما کپ آ ؟ایارض ےس ر کب اطخ ےس ےب اسے شا متر نیس خاتا
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 نکا گلاقم هم پر. چ ایک اضا کباب ےن کلاں یم تقی کن یتش
 تاقیت تک یت تو رک اش ںیم لا سر یا را ےک موج ےس اسکا ںی ۷پ لقنر
 ںی عی س تس ا کے ید[ یہ ےت کم اا ۷ رع اخر یک
 رایکاوا ہیر کت تسب تب کی ا ےن تر لاا تزع ا ۴ ےناج کا ںی
 ملص بر کد رات غ | گر اسم اتا ر کب کک ف دو روا

 ۔ اکر وصنف اڑا

 داد الب ےل ےک تاقال نام چاه توپ آب دپ
 71 ساروا مت اکب 1 II 77 م کاک شروط تفت اکت اب ا ےس

 زا ما ںیم اتر ےک برید کش نیر دید
 دوار رود ےس هرات لاس تاس لسا روا املا رکا اتر کچ ے باہ یک“ ہراد ایر

 کرمی ےن رد ادا نص لع کاڈ یم ے زا ایکس ن لیک ترو مری
 بات ا - ل از ےن اشرو ہٹ یزصت الہ اہقنلا یم رات اف ا ظن "باک
 ےس اھ ےہ سج سا ےس یر جن ہک یل عب لاس نت الط | یک رع سا ایگ
 قوپ بيف ابد

 .ے تار یز ا بس کا اک انس ےک د اقارب لک مر انسا ہی
 گلو یل یک( یالس الا عب شن | فتنه ةانسلا) بانک ا یر ہت اد را
 سم لای منا لس اک سر وکار یک ایراد سا ںی ےس
 اس نیس 4 رز لو سوخته نو بح اس لاخایوا زر س

 اڑ شیر تاسف یر نامزد الف تم مهسا
 ۱ ۔ ادرک دمت گیرد ےہ ا ا ےن وا ںیہ ےس راب ےک هند لا

 طوسی منو سر هرم وا ذات
 لول رفادرو رن داوا ےای اھت ملت "مالا واصلا اع "یون تنس"

 اتر ےہ یم س ںی ات ےس تایی سس یکن غنی و رو یال الا
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 ںی تر هد قیر زیر او ۱ نے 5 ایت ۱ ے تارا و تارداد

 نیم اهر آر رخ ںیم فلسا |ا عل قتل قاتناکو ةنسل ار باک ہا ا

 لار موج ول تای روا هلو تن هدر شوگر دب ےک سارو ام ںی

 دودو نا امری( دا ےک یل اش یی رس رر رنج

 ۱ ٦ 2 شکاری

 دعب هد لو ا ابی تاب راں لک ت زم ۱ تاب کر ارس یر

 2 2 اک او سو ١ 5 تسلی رو اگ ایس یگ پروا کنون یلص

 زالو مالا ےس لںدڑنلمترر !ںوٹل ال ط ےرسد درد نی اکپ وی گپ ےک ات رو

 خا نمرو نا اچ ےہ ار ! روغ اپ ر بارت یک یب ماقا اک اف تستر ا ےس

 قلی ملسارو ا ےنرگر و رک ب الص یٹدددا توت لاج کن وف بسوی اسے

 وک ت لو راع ال اتم کر ات اب سض فیس پ تایر کر

 ربا درک درشت داش اک دین جرجرو اتن د شرع ناف ےک “یکم

 از ےس طس ندرت اضف کر کد روغن قت وارو ا( ق ارش تس کر 1

 وا توقو تت اطرپ کک السسا ںیم ں واو ےک ماو ںیر ول بینک لس ںیتلع یب

 ارپ ایپ ل ایخ کے سرگل صاع تنه ضیقر | بو طلت ویر ف ےک لو ڈیم یس

 ت - (ےرامتسا کرک تورم ج اسڑب را

 مارو ا ىدا ١ گا ھ ؛ یک یس یم الا م اع مان ج اھت اوو ہی ےس 2

 ماگ اس ز ےن ماوقا در چاق با نط یک وتندا تماس یی

 طی درک در مدام ےرڑیگد بکس زکات وک ام ا ےک الس اع ( 7/1 اٹ

 هو طبق اقا ۷ پمپ کود کلام ہا ےک السلام یبا ہکاڑ تم

 4ا شپ رو | توقلا کت ساس یر اھتس ر ںیم ںوکمکن ا کان ا ای د یکے ر ی

 نفس رر میت نیک رغم پ ماس ا ادا تام ی السار تہ ات ںےس شرک
1 

4 
 3 ر
1 toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 سورس تنم گنج کوک ےہ یاسر یز ےک امتصا) روا نجم اس ےک ترقی کرا

 بز لبا شا ین ات هاو د دار بس تناقیل او تر افصل گرب یا سا مات

 0 ں٦ 7 نسب اش ےس ان اھل ہد اھ کچ یہ کل رگ اج لم دلاطم یر قت تا یتا
 ےگ f السا

 و اکر یر رہض تسدرزور ںی هار اسب ٤ ۱ تو مک 00 کگن اصناو حی کر لاطعو حقت یر روط یو 7

 ۔ں لام ید اکر کرسطثتسورزود
 5ر ےک مان قا نر یاس مان کپ یب وج بدعت یم و قوا ار

 و بو اڑچے ار ار اکر د الس ں وخ اد ےک نا شیما تسیبنررشیئرد
 یک نلاڈرال تکو سا وتو لضاد داتا ںی قلا تب چر اتا لوخم ہری بج سی

 ین لصاح ترش کر ںیم ںوقلع یی ٹپ جم لکن رک خاب ےس ایز

 ےہ ہل اد اان کے راول ا یت سیم سا تیس یر ہے ن کش یلص اس

 شیو در لب سععتو سض ڈار ی |, ےھر اعا وفول سمت ا اک کنج وس س

 3 رر فلات ا عت rz بیرت یک ادد |مالسا یا رغم لبا هرس

 سیل ماا ردا ملا سبد ات بايد اگے ہ رردا ےہ ایر
 روا نی گلو ءایلع نا ےس برف کمان اد نع ںیہ یاب ےس ( لس و ةولصلا
 ےس طلست یم ےک ں ولد وردا ماوقا یی اچ چسب ںیم فی اصت یکن یغڈنع و ابد
 بم ملا قئاضح باک کن اف تاتا لاش مز کیا کس امہ فہ ان ییا
 روا مس اوب سد انکم لک بس هد (و لت انيل بزند لبا ۔ںیہ ترکی شپ

 گیل الس شو اش شک قت | ی لر وکی ںی ےس کاپ تبا ےس و لیلا هل

 و لمر نداد وات ارض ےک مس میت یکن ا ے قو دد اوبا عاد اط

 رپ “وح ڈو اکے ارا ییا قلت یقختسیرعممز قرشا کس تست بی
 ۱ هرم کش رشت قالی
 toobaa-elibrary.blogspot.com نو
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 ج یکی کس ا ےس ین کراس ےک نت اسمان لک نقد بیش یک ا
 یرود اتا سراب ہن یکی کد ےہ یس تسِەداگآ نا تاک ےیل
 تامل اد نت نرس قالسا( ےس جو لے چد از 2 بصیر ہد کے رب 2
 یی ا رد سب قلی ےس سا) پس لا ےیل سا هست این ےس رنک
 ےس مرح ادر تد سا ےب نه بو یکم | ہد لومو رر ق س ۶. نو نفع

 ۱ ۔ تن د سما
 میناب اما ملل قضا #یرص سی میشل نوا ت انس لار

 ترول سیف روح راکمو مالع یلرغم درج بک سا پس اعر ٹنل عید نیر
 4 بیت ابن اصن ا اب اس ےک نوا ران یک( ئبفحتب) چه اب ہر

 سگ رول لبا ںیم یر وسا دا ید راھٹ اہک س دید اکر اکر درا 7

 پرے سا نگر سیم اسد کت ارادت ارد | توقد تقاط یھش رو ید ام یونی
 بش هدابز مع  ل وقت سو مع ادا مل اد | نفود رقم نرو ےس
 ام يه ریقع تی ان و کیس اد[ ارت اگر طور لدا ی ند
 لک سوب لار ا چ ناد بیت مهر اکں یر مع ل ب ہدالع بی
 قآاقح براسا قطر اس ےک یور تمالسوج یہ تیلقط ںیم قق ہد قبیل
 تبیان تی نارق م السا لپا اموت ی یون یرسود یا کی نر
 شورش یچ ےہد ق ایز “ںیہ ںوظفل مک ہد ا ےہ یداس نیس دیس
 ایکل تس ام نیم نمی تک ںوئاامسم سس مالس ۷ا نجد بنز کک
 و 4 اح یلقم یم السا کس ہہ ےس ین سادام یکم نم کر الم رپ ) عا.
 سہ اےک نوف سرا وصول ئاقح ےہ رک کارد شرک

 نج اھ ایکت قد سا ین ب ناخ ےس تست یک وون اے ولا روا
 روا یدا سن اسد 1 اس ایسا طش ےک نون پ ںوموتراتہرگں یکم ےسر تس

 ۰ اھم اک ارثر اک وک ٹک 4 اسو و ذره | سرل ار یدک ر
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 م

 یاس رفا
IR,بابسا واتس تاعا * 

 زد بیر فصل اس رم لیا دارا ںیم لادا ےک رس سوس سما بج

 گت یلرشو الع تقود سا کسی کف ایمر ےر اہ پی رتبه تب دا

 نیند ملکی السا رو یاس ساری | ہقبط برش دا تفت دج ما ہدالع

 يه ا اھت او ھچک قاس کی لات تچ رپ( نت بی وردا
 ے ےک 8ل ایخلدامنردا واتذک یر ائ کے افتد بر رس ل گن راد أ

 ادام نو اد ےک فا کن ین اوہ کس اہ مار رک ٹاس سا

ی لوقامغ بل ےہ روا ١ں الم ےک یزونفو ماشا
 و شک ازم ےک نا ں

 فاقد نی تم ضم رب کت او ی دک رش ربا سوت
 3 ےر اچ رو و ی ر ےک لاس سہہ ںیہ ںیم ےن رگف ينصت اتر و اس گرا ی سکے

 : ےس ایک داف | ہدای ےس هد ےس ل ےک ےک نا من ام بت ںیم رات( کر ال

 یک جر ےگ سلماس ےک کا انا سا ےک برخم الع ںیم ںوم اک تیقکر | یل

 تار انے ےک نں وم اکے امر وط لک درد ےس یکن یش شرف یک نارج ےک تداع

 ےک اچ یں نیک یراپنس ای روط ےل لوے یش ے تیر 71
 مس

 اب رپ اکران یکن کے ص اقم د ضیا روا یف كاری( یا

 ولس مد برے کن پی زور ال وشو مولص) تن مت ادای ہن تس
 ےب

 یز اگ یک بط تن ای ملط دج سد کیو وکس وک یر تفت تنگه رک نپ

 تخت ےن ںوتت برک اط سیروس بواخر لقد جسم یخ

 ہ درت ایک اورا باقم سر وولس ےس نا ا“ یت دادا ےک فی صت یک

امر یا ےس تاب ولعم ترسو رش رع ےک ںی تس نا
 تاشو 7-0 تربت 

 در دامخ | س اےک ذیل تاس ایتقارو ا ےنرک5داذتسا ےس فین اصن یکیشون(

 انس نار تبار |ر سنج گم اپ دا یز تک ہت اب تیپ نیت
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 ا لر کیک یس نام ےس ار کی رد مافی | ںیم نآس ایک ت ا ےن
 ار یھت یہ و ےس سا ںیہآرد ںی ےل اس ےک بولا گی ںی
 قو! چبا گان پت آی اسم اس قی یی یر رم نا ےس سب

0 

 کک 7ا باباد ہوجد ےک ل دیر کل ری فا یر ایران

 از ارت ]9 اکو اگ کاتدا اک خا
 ہں یتا وہ ددمتم کا سد دا نرم

 شرف گن وذ ا لا ےس او س مو یک س ود تیپ اردادادعما )نا ۹

 ےس بلط تتر روا راو ےہ ےک ناودازمسا ےس نا ردا مو
 7 : اک را یب نسب یر لا وف ای

 ںیہ ےس ر ئال

 ؛ رخل ا نا تد موز )اسب ویو | یے را 7 اح وج ای سس

 ےہ راوی ك ا توک رل تا ندا قو کن

 ¦ یرد م( صع حا سمرظافم تر کک دایر ا ا ی روا یاب
 5 27 ترس عا | زاغ ۷ یدازآس لب ۱
 01 ےاہز برگ رار چر قم ےک ن تن اہ ےک نره کش تنگ 1

 زا یر( ایس هست فز رم ہرو یوم درشت کد, کاج(, ۱
 17 1 تک( تلخ کد دوجو ی پر وشاک ترد ت یک دان یا رس ارب 1
 کد ا ی تک( ( مادر افعیرلسا) رو کدال مد بیل ۰
 يا نا کیا ںیمبا ےک سس یال | نیر شاورئ اف تذود :
 اا سید وب سحر رشد ماوس ےک کردا دار ۱
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 ےک

 لاک دواب سج ۱ لیتو
 اهانت مع یخ پک |( هی دییمارواشاتتزورفا ناسا

 سس تست
 س ا سس

 ےس

 و اف یگرناطم یی ( عرب پیت رو اد اقعد بہا نیرو ثرد

سل دقت ایمرگن زر بی ورد | ونشو مرعب تلو برز ےک ناروا
 روا ےک 

 رای هیر ی ےک برغمی ہا نإ دو لی یاو ےن اگر اپ بج صید دری کند ود

 هد بج یکے س کل اس سی روا ےن اچ ےک مول قع ےک نا رک
 نسب ےہ اقم ےک ند لغد تاقتا ےس رز مولعو ت ارح ےک نین شرت نادر

 تقی دار پد برد کس ےک تیرکارکراقعا بتا نیت اسی وک

e 
 لات ںیم نک رک ٹی دد نآرڈ ن یش سڑح اسم لگو کیت سان `

 گم ےک ےک مول قادر د| ول اتنا اھل درایعم یان السی ترک

 هاب تمقوررت ۸ لبه هارو | راس قم علا سا ےک نارآں یک کرم

 ٠گر یاب توت ی کاک سد ق عرب ےک نا ساپ ےک نا 4 یگ
 2 اتو راہ نیت تخسر ک رریم ي ا ے حجو ترک مچ وسارو

toobaa-elibrary.blogsp ot.com ۱ 



 ها

 سل از رش آن اداس رکا سره سا نل ےک چپ اج ےک | ےس راپ ردا
 ام ےک تار اس نیا از ےن ار تاس یے ساروا كم لس

 2 ارد سیروس نشو وسرد ایشو کش راں ے رگل امت ںیم ےن ۱
 تب و رک ن زیر اکاردا عج ہے را نیت رش ہے دا
 کیدا ودا اک ساپ ہری ول ےک نم یم غلام ا اکر ا۹ اگ نر ارد
 اماکن رہ بی ایر د یا یک ےک ن حر بر ایم سا اگے ساب
 نفر سل در ےک یاد اید ار داد نریم ارد ہںدرادربھخ
 قو درو برج اسد اگے نا سقم لک اپ ےکنلا د کاج

 سرایی گلو ءایاع ےک ا ددا ۸ دوا س نرز بیو ا تا سم کس اڈ مع رب اجسام | قا نت کلام
 روا یو یک را تسر پ بولس ا سم رک عر انوکو ٹی ےس یک بلا وارتا
 ہو ی بول ماهان 7

 : اد ںی رتو شا یت اود یر یر 18
 نان حمل ربع ره رم ۷
 ۰ ان سو س بلاتے ں و روک دی )۳

 رنو کس او یو س بوش لبا ا درن گہ ھم ۲
 ےس سدد | نرم بیزت لزفمم الآ ےس اد یر وز ریز

 رام یدین یتا سا و فسا جست سیل باس مع رام یی بول لپا واریت تلے ےس ایا ادا راں مب ںیم لاین چا کریک ورکو ا نقش رخ ےس لار س ار ماغ نم اسی لک ہر ت لز | سرو یس ۱ 1 رل امر هد ددر رس
toobaa-elibrary.blogspot.com 



 ها۲

 ۓئل شکمی نت بیت ےک عناد لت از تک ن گن اوو ڑ ارتا يا

 ہا اط ںی وک رفت ما وزب تم کا ےل یر اد رق که رک انس

 کد حس د ا٣ی ر اک هد ےس یھ یتش حرج طب 2 وسصنب ےک ساروا برگ

 بل ید ےک ےن رکی اھت ا هل سه رک ادم *قیقح "کت ریز د نیو ے راہ

 نفسی خ نانلاب ب۔ایگدب نی اد ناج یابد ۓل ےک ناررخح رط سرو
 تد اغ یک رد بیر سرو ا ےک کهن وگول فقدان 1ےک یو جسم
 راعد مریم کر اکرام رم وک نل سک لغاشم ےک وا لیلون ےس ےس کر ایسا

 ۳ ۲ ۔ںیرکس وب
 راسا ولع ام بجا ام با کے ہدیقع ای لاعرہ ھر ےہ

 نیک اک لو زنا ےک یش تسلا ےس اج اات قو با

 “ی سہ چر دا ہدالع ےس ںوفینصلو نوب اکر امہ دون تاب ےس نہ مالا هم

 اب مہ کب ای ت قو با اد رن ظ اک وزن انا ںی لب ےس سا ا

 روا ںیلاڑن اسال ےک یہ شوک اد اوستا ا ےس لوزف ا نیلی وا

 تل ںوی تا نام ےس براد ناک دا سے رل و اس ۓںیزا ۳1

 رد ا ںیلاڈوحد ےل کشی ےس نهاد ها رقص كوشت

 روا خش کوج قلعت کن روو الو نیو عابر سیب نا ایا یو سر

 ے ےک امد بیت ناو ےک یو اار سا بهت وک سرس یک یر نوو

 گڑ ا باید با پد نکا فرات تر ارد ا یدرکر ود

 بز کلر ار ودر نورد شو کرشن باره من سا ء ید مانا وک

 ےس اید ےک عا سے امد مرگ ادصو اب درک ارگ وفا بتا

 ےہو ا ےر و حشو ساسحا ےس قل ت روا یر اما دو مص یرادہ تا روا

 ۱ - هرز بوقت
 , قلعت ےک م لع ےس رار وا فو لنت وکی سکو ب ےک سارگا یو
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 اچتن “دن ناز باکس ا ہد هرکس او ریت نت اس ےک ےئام یکن
 مو ی نکس ا دس اک هر کم تی ادد( یدل | عرف ی
 ر کسا تسسلاطم ا 7 ےک اطعم مارو سس بید کک کای اھ ەد پاک دل

 ےک کد وی عج تیروص یم ہد یکن ۱ سرے سارو | «تیرب یا

 5 کش ۲ہاھ ایک مشل لود,

 یر سررت یب ےک رب مترا تخ اہ رویش. ا اکا نکا نیز نت چسب شد
 ی ےس اراب ےترکس یہا ار ام یک کت امدخ یکن فنون ت اشا نا تر
 _ لسلسڑوا ے ایک اشو بج کت اولسو نا سیف کل وان رس ںو نج

 هک سا لی تداخ هری شل گن اانہ اگل دوس س ا یکم تشدد ن
 چ ےک اع مات ا ےس نیداک او “مالا دسر ماسک
 وجوکں البوم تچ او ریدر سا موت وک اک سی
 تافصآ< الع چی ترم طرشت داق اردا ی اچ حر سد هم
 ے شے اوو بصعترد اوم تب کی س یشالن یک نحو تس ت امنا قالو لام

 ۱ ۱ و کار فسا
aنسل نیشن رخ نل  

 ےک ولول ت ات وتت وک عب | این انص اکن ولوت اسکو اک ات

 روا غیالسا) ڈرد ےرامپ ترول نایب سا لوپ اتر اہ زور تقی

 یی دے سراچددا ےک ں وین اما( نیر شتسمڈ برغم الخ قلعت ےس( نیو بی ذرت
 ۔ےایک رک کب ابی نیسان ےک نیر

 برضم یکن رقت مالا جب سلا کاضح بانکی با نرارل تاتو الع
 نما الد وکی افرا کس ا ان ومل یکی رت نرمی چرا کڈ ادا رفا پ پریا
 ۱ بکر عب ےک ےک انس
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 ےہ اعردد کے سرکل 1وم اکر اک یا دعی ےک نج رپ لاد ما

 رایم يشر خدر رکے سار ید اآرد ارگ از راوی الع
 هرم ویک اش! نا ےک نب طبعی ٹل وا طب درگ ۳7

 ےس رم باوج اس« لوپ اراک لر وو درمل اوسی

 رز( با ج یقین | کال او اما بد ردا )چہ کپ اف رم اپ
 گو رج یرماطضپ نره تقیقفرر ئراز رار | مد اگ اہ کے ہ 7

 یک سد ات ںی شرح ام تامع وضو ض بیر | چم د درک

 ناز شق روط گر د | ین سم

 او یکی موہ تی یر ےس راپ کن اار کل سا
 لوحا قتن ادا قادط ا ورد طور ج تیم
 رہ فر سرسری تص ئر وشال روا 9 ہو کرد د ساپ مہ

 ے نا عرط کر یک کرنا چ ف و تپه دار ا اب ہٹا
 تورم | چاپ داد ےن لدا زوار یب فا هد ہک سا -

 روال ےس ہرن ےک زشت تی( یب
 ںیم برات ےک نا تییصخت یر وعشال رها ےہ نالہ کم زار یکم“

 تی ہد lg تدا ور راک“ ت اب مے نوما فلت

 تارو ۶ار ایست کان رب نا اک ءار آد راق وم امت ن

 ےاتبم سام اتص کشم یس ںیہ ناز ہیر فرمول

 انو ہے بس اڑی کن تام کند صر نج بورے ہ ہب مح ست.
 سا یوم ین لس در کت شح هد ےہ رت نی

 رهن ول چاله یک
 ام بس علوم ںیم نام رکن وال یر لب لراشیلاسیچ

 مه رد نایک( کنی رک ما دبے چه نطسحت
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 و تفت نرفیلسا ےاو سو کل وب مت یر ود نہاد برط یا

 سام نام تم ساک اوت لوک پس لباد کال تحرک قم

 گلو ) سے وو ازای لک با ےہ هدست بلغم ی امو رد ید

 يک رک یکن روا تدارع لا

 ف لئے نو 2 تک یا لس حر یا

 کر سے یر تر یک الایخد ما تورم( یکڈروا توافر
resار یونس  Adیداپبا چ کا تصیطرا گشاد  

 ںیخمل ںی ترطن کد رب ج ج یو ا اکہ ییا سیم ترن
 ی رگ ام رو نیکو تدارع یک

 - آسم قاط ںیم
 روایت ال امد | تلف ےک واست بج

 هاب امی اس نوار ات
 وجے امراض اہ ےس وزر کک فن لب ات سا یر ند کک تم
 یل تارمار وا ناول تیره ںیم ےن من ت کے پ قالت ںیم

 : اس روف ےک ےک رک ندا ےک صاد اکی ياد مع ۱

 ۱ تک رپ مرا یکن رم پ بی سیگار کت قی رسا

 ضعب نج ںیہ ےمرکرا 1۳۹ اتا بیس )مه اتاق

 بي هرکس وکر عو بجر ےل ہا یکر ارو تس ا رت الض

 وکی ا ںیم ےس رک صاع تاع شید رپ اپا
 ےس کرا ےس بد یہا راں وف لسی م یہا کے نل س١اک ںونافس یی اک
 :٠ ےس یب لیکر ام او و سیا لم چی نام ا نوت دق سک( ای
 و کوم لوب لات پل گاو ریز

 زس ےک ٹ بس شام ےک (ب یا ی ساضح) ب اتیا پا نولولدعب لا
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 ٦ھ

 یک یم “وو وس یب عوعضو ےس السا لات ارد ناک 8 نار وو مہ

 تقی ر یں رز ےک نقع ض ان کیا اٹھ ےس رک ب ل بن اوو ارو | یھ

 یا غار یک ل سس ادا ا واش مہ او
 ۶۳ت بمدن تنم ںیط رک یف قاش روم اےس ثم دو لس یال ام لو

 ےس ترا ل دانم یتسییر ریز ےک ںوییع ےک يا وتو مولع کپ سوت تط کیو و قی

 رپ سلف شناس مالسا رکے اکو :ترط یرسود نیل اک فارع اک ےن ھم

 س یکن ایر لہ ان ابد نوک پا اک ساف ںیم کام روغ ےہ اروا ےہ ایک ار ا7
 ابد اضن س تم کرد ۱ ےس مم ینا ۔ ےس ا ر7 الا لب ہر 2 ےس یاو رر

 0ک یر یط اند يڑۓاب

 لقال یکم اتر ےس نو یس وک مرکب | بسم کس *

 نر کس سونم تیم سا سم لد ےنپا ےن یم ندا

 ۱ تل نوری

9 
 تا ها ہر ایک مور
 تایر ا دا ا لند پر

 ےن تیبامہ سیو د ںی 14 ن بی کنیم ن سا دوش

 قلا ایت یکے یت ایس یم بش ہدای رز ےس بس

 یت قدر ریل فیس زر ا
 مایک اود ںی تافیلاتف تاینصتد اتتح یبا ےن ان شفا وا فا ہثیدس ہا

 ۔ س یک درت در عضو روش ںیم و! تسلط رد رعد شکل سطر ی دل
 ۔ لی سود ۹۰ ۳۹۸ہ صبا هرز ل داع ینو تب سلا جد اضح اگ
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 نر لک لاو ےایپ ادد ا ےگ سرکل د ےک نان اتح وو کال سا ٹر
 روا کیک مت ےک ےک رکا مینو مر ام یک لول ار ےک ش شررم تل امر ی ر

 ہد کب انس انرکن رکن تالار« ترم لٹ یدع تادا ر تم اک یلص کت ای د

 )انار ےہ تارقاو بیزو بیج سا کی یھت کی کف یل س سا نرمو ڈاک

 گی فرخ هر لرد ا لے مرا ںی ں ولج نا کر رشا یدک اک
 ناک اکا سط اهن برنامه قادذاو تارا تا شبا رد
 سٹ تک اس تومان قو تی سل ںوہڑو ہا نط ہرا ےس وز گرل مم

 هدر رکھا ارم اشد لد ےک ںورعد مہا تا ےس لو ایا عن اردا

 کر 9 ےرس ید وتو اک تہ ضس وٹس اجد تبا

 ؟ےسراک شرع یک اکے سج یلر کفی اس نبش ی ایک ا 7 7
 فوم درن تنس لیبی 1 قرض 1 لا

 انا راوی توب تیری روا ےا کب یک ۲ک وتو یک کا

 ۔ےا کر اک
 ج اط ےس هرمز ےک نیشن ااطم ےک یهو سید ےک و الخ ےہ راہ
 غابیضتح طاس اج اگر ےس سا دن )۶۷ب کہ شیوا

 ارت رها دفا پا لگو کس اج ایر و اک کت ا

 ےہ اله کل اسد نفت اع

 یا تمدن ے تر قام تاب مس مریم
 2 ےل ا صخر سد اتعا لہ اتر وا هشتم اجے ساو تسروا اتکا

 لس ونک ا یی اتا ھر ابتع ا لیاقوج نرفته ینا
 ںیتّرار الع مرتا بات :اگے کایتخا یو ہی فنش وج یر یو سہ تیلور دف
 ما مز رود مات رکا ںیم وطن

 وت ںیہ اپ 1و لب ےدراب ےک دوا ضو رپ ترصو/ تم التب یو پا با
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 مگا کیا و ین الم یس ید تنفس وضو پا امت

 ایزی اشا لوھگالروا ےس س ل اسوس دو ںیم کرام تم امن اس نا

 هد کن کم حاد ادامعا ۰ ترا گن ےراسر کیک تسریع س باھ ایم
 تا لم شا لوس« تذ ارد نو یا انا سا ینا مارس روا

 ےک یب تور قدری نم ارپ ی اب قل لی آے لس
 موادو جر سا ت اتم یک ادر ں از لا جلب« بول لام با لا يف

 مس لاو لاد لورا مرگ ایل شما يلح باتل اقا
 ہی ےن یتا کلام هرگاه توب ےس نا ۓل ےک نیت اک یبا دوا یب ےس رک
 ران ددا ے اد قرن الی ی وتو رداء اینو مز ل عامل و ال !تیلح- باک

 ..س یک اد نسور ردا بیک ادر ادر تس وچ بات ا چ ی ےک
 وکب انک امن یوم کا کتک ود ی ترش عر فلم ےک ءایل ۷کا2ل
 يه ےس باک سا ے ےک رات یک ید دح لاج سکس ایکن ہت سا

 یک فدرنسایس ادد ا ےہ اهر ایله ا تیلح بان ما ےن تا ج ےس اہ
 ار تن دریغ یکس ارد | باا ا ےن م کیی سه ےہ یکن نام

 ۱ ےہ لس اب هد ےہ
 ما کس ا یخ کا سا( ایکو اوس ےک سا م قادت ےک رکا یک اول ایئر رپ

 ھت بت ےہ لعق اک وگو انش ٠ ےس نیت انک اض تاور کب ان را کان
 وگنارگاروا ادرک وسیم ہرمز هک ںیم اے قت ماقما ید لوا

 54 یس اوج ( درک صب ۷ت شہ درک یک قورا یا بدو لوو اس زن -: ضش

 آیی یک لایخ اع ےک فنعم رول ہولے اسب
 Ëر یر در هک نجت قدح تایزفلو فین است  لدزغا یا ے

 اب قت نہا قلعت ےک ت نس سکنہ ےک تفس قیاس راو یکن حد العروس ملا
 ساز تو ےس تسفارر
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 تک سفر ا ےن وت اکے ونک نزاع نج
 بکن یانی اک یز رکنا لپ ےس سا قلعے ناھ ایک لاو

 رک اروا بیگ تا لوکی ےس ایل ماک سیب عقد فر تے تو
 راه لوس یک بلایی ےک لود گنج و كس ان نمود
 ے سوپ سیلصخمو ی رد ۔ اتلس کہ کر یہ اطب شپ سپس اي
 . عبرت رپ کن ضم کا

 دت اس اہ کوہ ل مکی اساس نا

 ےس ایل مکه سپید کود بشین ال ےک نولاو عرب بجا س نام کس حالطماإ

 صخش جے ج اکل ےس یف یاش ماما ےن ںوھکآے یج س س ٰیوعران شعروا

 ا امر ڈا اعاد | لا ؤا سم گت ا 000 0

0 
 را تند رش آے تم یب 17

 ہزلا بی ریٗین ناروا ۱ ٠
 ییا رپ ار دا الط کا ےک ی اوج ےس تنسق بت دب ولا شرب عرش

 ۔ںوہ اتم اج بسانم انرکج رو ںیم یر ٹال

 : هرلع رڈدا ضیا لوس ی تنس امر 37

 روکا ارم س اقرب پیس اک وا رپ سم زدم نهم
 گن . یک دام رٹ تلکس ما ےن میلاد ةالصا ہیلع مرکب کس پس لان 1#

 ۔ ماسه نیر ورک مرتد رپ فن

 7 اےک موديل لدا لینا لوسر س لار ضا 2

 ا وہ 5و تالتخا نابمرد ےک ںوقرف فلت ےس ںولاد س ایپ انچ د نورب اک تم
 "ھ209 ا رول ٹوجع ںیم ید نیک اب

toobaa-elibrary.blogspot.com 



7 

 ۳ اف تنس تر او اقا ےس بس
 | تم قد ںرڈدد نایک لاطم ےک میز ےک ف نعم رکے کتی ےس قتل ا

 ۱ وا قید اتم سرق ات کم و اد و اضن اریلع مرکب ۔ےڈدابذایب | تب رار د

 | لب یھب مرام بش او دلم میک نره ساکن لص اع کا بر نو
 | ۱ -خ دن اصول ے کن ید آے بہ لبصاح بقا کا اس یب

 | ے ینگ رر اوا سا ےک نتت ینا ولا یف تس کں یمنی

 ےک سارو ارپ تمایز ود ٢ نر ج کر کن ایم دا یاں لای ےس ۹ سم

 أ ابن دم سا رسو ورو | ارووخ کاو کر ناب سل یلص میععم لوس س
 ر

 ۱ سس برب مزال ںیہ ےک رکی ترذم ےس ترک نصور( ےس ود 0

 سمت سام سیارہ بتر اوج ہر وت ےک ر یز ال کلم ےک ٹیک وب

 تراکم فن رو ال ۔ےایارف ےن شد مال اف ےس ر اہک یک جا

 | 2گ دا مے نکی
 1 ۔ںوہ ےک دعا اک ا2

 نمک اس ےک فنعم و مرا رو ام نکس ے لس اھ ایم ڑ یک یف عم سر

 : بل ون سم ات انا اکس تویی ادضحاکن ید سوا عهد یک بت یہ: جم

 ورکر سا ےہ تب ڈس متن رج ےہ هدر ید لوا مارک یاو مزا
 لع سنسنی ل ا گوی وب تا ےس س شر راول یس تنسیم | ہدر باپ ےج

 پس ازاد کت اوت سی

 زاس ات گلم سیداح | وت ےل وت ت زس حل اوس ام ےک تزس معا اب

 اچ جس ںیم شیوا یر ا کے ہ دون املی لب ےہ ںیم الددا رن
 اپ ردا ے سر کب یو انیدرک نیک داع نا کا ےس د رویے اج جدا ےس

 ۱ بت بد ن لس یکے سد | ےک لش سازی تب مچ
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 ۱ ا

 ےک کن ات ئا باک ترا لص اھ کا طخ اکق شیک نصمم ع ےک سا

 کش درک اش اک هر ماکح | س دش سو لک تیلرش السا د| فلا رم ١

 روا کلا تو ضرور اتا ںی تیلرضؤالسارد ارت اقع ی السا وتی نک یک ل ول: ےم ۱

 لا یم ٹوک کس حج توکو یل ہن وکلا '
 دہ اپ یک دک بشد ادد ی اتا ےک موقا ارد هی

 ریس شوراش ےک ن اردا دریغ مال اگ ظن سا ےنا اکی ولید

 ںیرھٹڈیرامہ سیم تسرا و نا رت. ایل ارس« اوت اے لا مر ار ین

 اک نونود ن اے یو 1 نا لنا بز ےب رس س یکی مکس جے ےئار

 ۱ : کیود انجام اماگل سی ایکن ارض درو |تارتمو روت :

 اصا آں قالب ےس بس ےک: اہ ےن راہ ش ار ہری تسال
 لین اج ۱ ہد رنو او ےن رش امن ےک سارا پل

 م ال روش کل قت دا. (للس ارت نمط ناس یک مالعا: یفسل ویسا
 مسا ےن سج یھت اول تم اف کل ےک تاخافح یکم لس مع ینہ کیا ھم -
 وکلا م ےل ایر اہک اروا ےسڑ اور ار رہ ےک تیپ ۳4 نشر

 هیت رس سرر ان ن ناک چ ییا ییا یم لسا یت نازی اک
 کم ا ایک ےس لال وانی السا 'اعوج ےہ تو کوس ا راس

 ترس وا ا مک فی ایٹ یم مے ٹیم ہددوجماب ےک تال ام ول اعف مات نا ہن

 ےک ےک اند ےک السا نیو لولد یتیم مز سا کم ھم اد یکن ا ہے

 “دال شیره هر ں مے راپ ےک ں ولو ار ےک سارو | تشس اس یک لاوگنوژیرنا 3 ۱

 هکر نبا ی را کن ج ےک تاب صوض ےک ا مرا یا
 ےہ ںیم ےن راہ ےےس ٹیم حن اید ادد تیره ریل ما اکن لو کسان ہر أ

 . سس یاس نزولی و قرئت 4
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 و راے علاطم ےک تاذنیصت و تالاق ےک نالے شامی یر
 فکس ساروا ےھت شام یہ تاک رد یاس لیدر دا چہ
 ےھت ر لبان ےس تردع مرد ات سی ہت شیره یه سی توت هد یا
 نرالساروخ گہ ید اتص پا ےن نوفک ا ےک تاد یه درد اما اا ۳
 وکتور مع ورد تیدردا ہقن ےن سوات قو لاو ای یھت ےب لئ
 ںیہ اےک در نیل م ے معن اس الا ین ایی | تی گم لس اره ان سم
 ےس نا سا ںی وف اس تال ید موج سی فی یک مال مع ہکک کک
 تر ارو یس ےک نا سز ام کس ترد زم در اناج اگر طرف ۶ ناس ےک م
 ادرک رد زی ےک ت ذس درک و: لام تہ رام یں ٹر میل وا ایکو تور تاک
 گذر مس سوتی اتیگںیعس ایم یک مرم ۴ هولعو ثمره هدر لورم بررسی سس
 2 یا هعماج ںینامز سا گاو ل اہ 3 ےک سرک ام ازات ہی ٹر صد دا
 س زوروا فخش نارد | سر ترب عل انا ےس تر شیره ملز دا فرح الت
 خور از تر ںیم وف وند تضل الکی داد

 .ضرضل نام ےک نا ستاد کش 1 ار اتمر یش یس نادم
 یکن اں تاند ےک تنصر دا تیار دک ںی نإ س ام اتر( امایآددافقما
 ضزوج اک کت اج خروس نا ےس درا آت ی اک گا وز اما ےس تمام

 ریس نور ید یب گرما ساک نیک یا ےہ ات ارت
 بیاز یر ے او ےنرکل اس ےک تشرب بیو اه تشس ار دیش
 _ ےک ےس و العمل ا ےس ت دش ان ا ںی فال تنم یز یاس
 بہ ےہ رنز ت تد ارد ریس ۶نوپ اتا اسے یت راو ےہ دواں
 رتل باتک ا اود دیشی پے بس وت یک اشباذکن سیمی
 ۱ دی عکس ھر ان رب

 مالسارئاکے تن | لساعات چاک قتیل پس کی دار یورپ(
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 رو اعا رک اس ےک شیره ںیم ہلسلسےک نا الدا ےس ایاغ نجم ےس ںیم تست دا

 حق ییا ےک هل اوت مدد میک سیر ۲ ناھ کت تنس وو 5 1

 مس تی تے ۱ یلادئا

 لا

 تورونو لی ولا یسیڈورپ ںیم با ےک مالسلاو جولصلا هيلع لوسر تنس

 ےیل ہارٹ اچ کی راک یر دا ی وقت نا سیم ہطاوم ےک نید ےک لید نع هارو تی
 اس یم مز الل سا ےک كارو | تا نل نا ےک تی وضو ادد پک ےن اگل هام زردا

 سرو دی یا ناوى ات سہ ی اردک رت

 ںیم باا ا ےن ںو ا ۷ن قول ا نلفت ت ذس یک دوا اسید شر

 سا اش نا لوس ور یت ےن روکے ے ےک ی ڑ او 2 گلم

 کر مار تیام عشایر تر لا ترم ب بے پہ رم را ردا

 ےک. ےج < ےنرکش وں ولوم ارو !تراقح لس, قی زالغا کن ا هد »سر ےہ

 لاسورت یا کت قهر تن در سیفورپ دسر ر قلطموکت رم یک روت ۱

 رکن ساب ںیصورتیر ول تا طح رگ

 ںیم ا وا یاس کوسن
eجر مورک ےس ۔ اٹل سویو ددا ے ےس ال بم اص یکی ت ےس  

 ی ٩ ارگ کل اسوسو تل سلس ےس اک روک اکمالس اچ کن یاد دق کر روا
 ام نوش بسی العر وا ما سد هم ترم لو لقک ماه لوک

 رو لیل وج ایک نا پس ا ے اتا د اطا ےچ اردا ... 0 ... لب فن لب

 ال سر رب قره اولا ید و او ٹی اھ
 ۔ امت

 یک یز ال انی رٹ جریر کنی قبر گیلری

 ںاید جم سوم لخاد نشود عغوضوم سیم س شر اما وینو تنس کو
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 باطضا ت ساک نه نشر ےہ درک اش ںیہ وص کل ارقا ها د ےن ثیدع
 ۓ سا تیزر سیره تاد یں ابدزموا ایم انی سیب نحمل اب تیاور ردا
 -- تیره ب نکے شرور کف یا الو تو کر کش ور چرا اکا اس اک رد
 ۳ ۔ے رد اپتع ا نلالرعا وابا لرات يک

 املاک کے بیر هو جلد بانکی سفر جد
 صمد تق یس ملا تی عج
 یک سد از سارد ا یہ درک ذکر ادعا س زن قر ختم اسید ا
 ۲ - ںی ےس داره اکی و ی لس ےک سما

 اتٹسلایلع و اوضا ےب اف رکے اکو کد کت وصور سیدر دوکو اب ےک لا
 ےک ع امور وا تب اح یل هیلوق فتیدحاحما تنس یلوقےن لوکس هی دعا
 ص یکے را تاصو کب سس سرم( لا داغر | ثواوا وشو ارو اس
 ںیہ اوس ےک رش نیو | مر را صمد ا ےہ ی ےس

 لند اف یگ راع ی کے عر وتر سد هست سیر

 یاس اردا ٩ ےس السا ایک لک طو کس یر کلان ر ےک ت راہ کرک

 ےس ںولاو رام ےک ترا یک ارد | نونتو ےک م اسا نح اک ت مف کت لر
 ےل ع لع ید لک ق خد ۽ سا ایکادا یر ںاہ ںیم بکند راک اس
 ۔ تنوعج لسےرلااٹاھ هد انا د

 وضع تیز ںودقاس اکت نس کشک سیف
 سورنا ایدر راز تو کوش شیدا ما | لغت ےس تم ایلام

 ا اتمی ام دیس لو تاروت س لر کا 1f یر امورو بب رو ایبک

 ےک ید کے س لو یر عا ماہی ہکے بس ایک وک درد ا یو وتو لاس ےس دا تقد
 کل ٹر داع رب تی ۔ طاهر دون لباس ید تالخ
 ۱ - و قو ید گم امن اب
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 هو و کک وما یا یل لا تاروں یم نج اند تیدأعا ہد پد ا
 سک نوت اد گیا مانو کے لبلد یک اب لا ۳ وت ںیہن یاد تادا

 و لری اگ کب | لیتو تار هدو
 و نکن ار تار ورود شیدا | ماهر قل ےس تار ا رم الا

 ۳ رابرت درج د ثمداحا رو 97 / ھا وک یکن زر 1 کود نیک دہ نلاط

 ۔ ںیہ ٹو اور ياد ناو کل
 ٹرک یک ہد ٹو که : عر کو اس سوت یکتا سا ہار

 ۔اکر امام وأعا نل ےس تایل ارم ترس 7 لی

 و کار درشت دم کف وم لم ےک دی یا سیف آرد
 ایوب یی یت کت قم

 2 ٰیلع لص من | ںیہ را لو انکی مدد گی و روا لو تذرو ےس

 بالا لب 0 اور ا راز
 ما سلم منع مارک نا نارکں ویکی اس شا گی لما )١(

 f اوپ ت و ازای ںی تاعورف۔ںہ رام ل وسا ے نا یی ۃ باس اا

 نوش م نا شر ےب الاول رب لول کیر لوک نادا تا ۶ مم ٣۱
 سرای ی تضل رک تکی سارق پس تیری رب روا

 ۱ ہي دلدب ے رگ یکن ارک2فلا ہد نعض اوم نعملکذ ! نوق شعر

 شا قلع ےس ت ایلیٹ سارا لاک اع نایب اتر رک وو ں ونود نا
 سجے یت ؟فیبع یا لر تن تایی ما اس ےک سا یب بج رگ انہی ںی سا
 کرس آرش دورا یس اتدرا ےس اتع نارا باکس ا ہدف مر ڈس
 نم ےک ادا سوگ شب رھ رب یتاد کے سرچ نزن اکل د ساق قوی فال
 ےس تازا EE 2 فلاح ےک نت ثمره در دا ےہ ا ارو اقنع هد کس ھھز

 ساو ےس ںیہ دوو قاط ںیم ٹیداعا کوہ قاط ےک از تی
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 بک

 یوار ہل امر ےک ;ri رنک تبساع (ج 7 اج ےک س اال وقرا ءاچ لکل

 ۔ںوہ مت س

 لر امد چہ دار لک گے آسر مال اش رک الع ےس ایا

 روا ےک داحا ڈیم تا ےکرب رکن سودا تاباور یہود یک اک

 ےک یدایمو لوم انا تاب ادر لیس این وا لوڑا فل احر وا شراعم نور 7 اےک نید

 ۔ بس درگدرکن ا ںیہ ینو تلخ

 گیود ےہ ایک ززخ ا لوا برد ابی س رول یقورپ فرز اک ےس نم

 سیم مالا ےس فر کی ر امرود وکر برو فخ مرح رہ لیتی وما قلت ے لب ارب ار

 ۱ سلف
 لا ترخو ج عسگری برکت لر درمان اے نوک ا تل وص ا اروا

 یں ولنا 6ر ھوا تا یم یاد ت اوج کیٹ ےک راتاو دریل ےس راجا بناب ورد

 نو ںیرس سس اروا ےروہ زعم یک راب مسا ل هیلع هد صدا لوس م

 پی ید ےک ملسید هلو هما صدا لوس سو رگ مازل ارم نوکیا

 ۔ یز شرم پیڑ کن ا کز سو مالا ےس

 تست اع قق یا دپ سیروس رکا سر دری راہ

 رگ ا دودی ےس کر رکن الم یک تاجک ال مارا اے رکن ا

 . ےس ر ارا یک هرس اپ رگ

 شا هدرکس جہ ےک ی درب یک ما ین سا ج ین الا ینلا نوع نزلا

 -ںیہ اد ایک یہ تواس ا میس ںنعاب لم هند لگ

 ۱ لحن اد ټل وتل ۳

 ےہ دوجوم رکے سو و گن او تار شرکت آسا

 تیل ب رو لوح رج! یا مان رب لر کت می کف رس بم

 ۱ ب وسر اشرا ۔ مد ترانا یک
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 یبا ی میرم نب یس لات اف
 یا هدا لوس نف |لُمارسا

 ولا نم یی ںیہ اه ات دصم

 ی ںیہ نم ای لوسرب لشو
 دمحإ هرمناا

71 

 یا لیا دالدا ےا دا یم ےب رج
 _ ضںرلرس۔ دا ارب ایل یراق
 روا بس خاس سري و اکی بدعت یکتا ھت

 اکسس لو اتر تراش کل وس

 ۔ےیدمحا م ۴ں

 بر کپ آل شر وج یہی نار لج لج مش ایم ریس

 بت کد وہ کے كع کب ۶ک

 ہہم تیبا ها لوس

 رم ندا ١ك۶ا شا

 الف نوغشیا رییس اکی رخژ زرت

 سهام از وضو وا نم

 بلد نہ ارت نمم وهو جو
 ا مدام و تیا قران
 ب ضس ساق ب اطش چرخا ع سزک

 "لع ٰیوت ےس اف ظلغتس ا

 عر ١ سزسلا بجا مش وس

 .سافگن ! مح ظیفیل

 ںہرماس ےک نا گلدان لوس شا
 سپه سخن طا ےک ںوزاکہد

 جم ترک وک شکن ا نیم نر ہم اہ سب
 شا ترعود ےگ کد ( حر ٹا تود ےترک
 لاش صاخر لی بن وہراگط ےک لم ےک

 ںیہ ںاواررام ن ورچس ںیہ درگ نا
 روا ےس روگ ں تارقتفص) لاش یک ا 8

 0 ی یک کک ام یکن ا ںیم لیا

 و رک لوچ کلر یک زر

 ایک ٹیپ باہر رھپ یکدم روا ہدف

 ہعیلرواےک ون املا گا 11 11 یل نون اکا ۶

 ۔ے الگ کب فو ترک دز
 هيلع ہللا یلص یزد لوس سرک یی البت پد اکر ڑرشدا ت اص تا رل
 زبور تک پس ۲ کد ںیم لیا د تار ام اساس
 تاک ےا ع نواز = رک سس لیا دتا لیت وطب نی یر

 گیر ےک ےک مس اوج پانل ادرک پس داش ضقت یکم ادا
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 ہ۸

 و تاور گڈ کٹ اصدا ےک اب رجم ای ےک امنیت ماناک د ہیلع هلم ییصتدا لوسم

 او جد دات اود ایم ا لوکس صل 4 لقع یکن السلا ےس دوم ںی لا ۱

 ٴِ ے | ءے د ت دای کت حد تایادد نا نرخ ج

 رج یت س لاو ت روس ز چسب تابادد الاب درک لت اک ہا ءاملع نا رکا

 سس اب٢ نمی کس لید را ا ایکس دوم اپ ےک راس
 نل ناک ےس اکو گپ ےس ےس لو نا ےن نآر س ناد صآرو ںیم گرا

 و سل دبکن او بیل وٹرکس یل سیم کا
 ور هکر تارعا اک کیا ےس ی دد وک لا سیفورپ کب یکے کت اب

 ررر ںی تروم ما 0 اروا 2 7 ا ژرد 4 کد لقا سا سٹ ت ارگ

 هرس اسکی لوب نکرد نار چ ایڈ کس کا کت 1 اور ماتكا کبد

 نکن ا کے کوہ رد | فرخت لک وفود نا کی رکت اعا اکمئا لا ہد اردا
 : سش سہ ںی 1 سر فود نا جاسہج 2 کر ا کے الور

 دم او تار هو رو ] سکی ۲ سرچ لب ٹاور نب رک ےن چ ارگ نی

 روا سہ رام و دوم هس اد سلم ا ےہ لو کتاب ساتن ڑ قن اومد قاط

 ماد کت اب سا بوته ںیہن جلب اں قود ناد جواں ورت وہ ید ںیم تایم

 روا یرحد فدا لر مچ وکلا نا کس ساب تی ہک
 م قیا کد ۲ 7 سا لک ض کی ب رس حس( روز شی

 شی تو لاو ٢ں دیتی اع کوا لت ےس تنم یکے آف ہد
 لہ یک لعاب ںوصانکن المد دعب سرت ین یحاص تل نا یک
 رسم ےت اف شی لوم کیا ےک برحق ےنساس ےس اکا ہد ےل ےک ول« کر

 29 ے لقت ر اط رم لیقنوک رع اکے پاتر

 -- ےڑہایلون جیل قے ا آپ ن نام حرم لقتددرگآے اج

 گار انب تپ وک کیم تا عن رک قد کوک بہہ نوک کل تشات ید
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 سارد | ی کراس ا زا تی کا ےک عمه تست واسط ےہ

 ےنز تن ا وک تپ اردک درک سس ںوھت سای ےک رک پل

 ےہ ای وول یک ر تکا نادم لوس س نیس رف اعد
 نار حا اتم ےس رو فو رپ ے ںیم نی السم ےر اہ ے کم ایرج عرب ردا
 یسک مما ی شیدا ھی اپ رول 2 لاشروا ےک Sf یکن تف ایک سرما 4

 ساب باکس ا سبب سب سر یاو ےن لقب ےس ار که ا س شیدا اب کج 1
 سیا دزلاہ یہ بقوا ایل تام هان اب یباعا هدر شپ تک لارفا بال
 ےم یھب تک ناومع فسا یب اک ا وکٹ قات سا پآ ھا

 ےک داد [ یاد ارم کت السا تسیپ تیل ا شا ئی سرکار فو پد

 رک کما یت ان ایم وکی تک ں م ےس راپ ےک ےن کو رای سرکوب کت داع ادا
 ے ناں در زی یلص یم یس تسب ںیم تنسق ھت لر لہ ما ءالک ات ےہ را
 ۱ ےۓاجوہب ماکو ںیم ےگ تاصو لار س

 یک تیپ ددان تو دز ےس ورق گن نایک یک ا
 تنا 1 نامے اوم مهر دنس دا لوچ سوب ےن ایل ےک یزلد 1 ولو رب سم

 رپ ےب لحن عرش عمو وجه تن سوگ سا اهر
 رس دوش ار دون اساس نکہ را ےل وکٹ یبدامحا ےل ا
 .ےر ون دلا ےک کر بار ران ارد

 . را دودھ ےک لقت ا ۹ ےسوا مایک رم لنک رد سید ری ہک پوپ 0

 5 ےلع سگ سس د یکے ار فن ںیہ لق اردا ؟ لایک
 را ےہ ینا لقب رک جا یب ہووار کت وضو نا رل

 نوکر ےن اجے او ائر دام اچ 2 ار اک پس ءا ا اعم یب مت لم

 لقاوت ارس جک ی لآ س ی نا ںی الج تا مکه سا فیفا
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 وپ فل ی ےک وما ارت ور طو بط لو ا اےک نا ےک وم طے نی ب ےک کرد

 نار | ےہ یک 1 لوح ںو راز ےن ںون اھ فاش لل وص | یارو ےس عروضم مد

 ترا اکڑ راع اکے نو عضب م ےب

 ےک رمز تم رد 1 مد ےک یاو "ت0 و

 کرلی ویک تتت وقت باکو ا یہ وکو سکه کاتر
 لون کس تن وہ عبد فو لوحاردا جایز نت نت وچ ےہ ضا
 ہانی کرب کس ارم قع ی وکی پروا اکی بد

 لباس ادا سابق الو لک | کن ےک ن ارضا کیا »نبی ںیرچ یس تو

 سہ سیو سولا روا لوت لک لری کبد کیون ےک ھے ود کش وہ نا

 دامت ت کا نک کد سنو ون ٹین کرک ےرامپ ںی دز

 ےک پاکو زد دیک ہو کما نیا ات سارا
 ہرے سا ترد قت چ لو کیا ےک پول لباد از ی ٤ Ul مس ی

 لاو ےن رکے لنز ایایب با . ےھت ےیل مے سا ورد بش ےس سونا ےس سا

 سر ات و دب نیل
 هور نګ دادا کولے ےس یا ےہ ےس بس ببرد نر 7 طراح نوت

 ید یکی رک کیک یم یس ا لک پس نایک
 ردا « تسلیت لدا ل دا رکو چ سیف رب لحن شوم ےہ ا رک اپ ام

 ےس کیک ن لے کت ایی ری بس اپ سوا
 سدا ت ا یک ن رک یم تقوا سا کے س هرش تب اروم طب س مالسا

 یکی مالال ٤ ےن رک دصی کے وم ل ای لار و | ےہ رد لوبتر لقب ن ج

 لب ده کد ےس واک کت چلسی سچ صل یکی د دا
 وضو نم تار رها قلع ے وہ سیہ یس سفیر وصفاکن ا لس یت فی
 تاب سلا تفت ا یک بک ہی اس یکن السی ازل وو خرد تاج
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 سو زر رو شید لک
 سا روپ گرگ دوغ رک بی اه ماکت سیب لج ماسک اب ےس سا وکو یی
 ۔ے ایکس ها شک

 سرو نم لب بسحر اروا هتک ھام ملیت سا ےک یسک سم سا
 ۔ےس اڑا گا رک

 ارد عباد نرگس ار قل ےل سالاد هر نرخ یہ یم ااا
 یال تا ی تہہ ےن وہاب یہ ید یرجن یم تہہ نیس الا انها یب

 بارد ایر ن شفیاکس اتے 2 اند رعنا و ےس ںیمروما یل ا ما ہد ای و )
 ۱ . ےہ ان ونک سیل رپ اشمرو در کده سنا لا اکہ ےس

 سن رس لک یم نا درب اتم در جت د ھی یب رک ناضےر وم نیردا )٣(
 کا وک و عات ں وب نا ےک ےن ر کل ص اع نقی ملے سا ہک ہن اج اکر فن آرٹ

 .ے داشرا ېس ایر کی ب کیا
 ری یاس سر تیر مل ناک جم کانال هب کک سلام فتقت

 بسا ےک س اےس کہ لدردارگ ہلاک  هنع ناک گند وا لک افت اد یصیلاد

E ی 
 بسر اهر شورا 1 ےس صب فکس 7 شد ار ہر ثا ےہ یا ل وا

 ۔ے فرط کر عن الف فہ رانا ےس دا ظف رنو ےک تا ےہ تعا

 یا ںیہ چ اوہ ل صام نرد ماع قلعت ےس ارب ےس نج ورم موم
 لصاحے ک1ی سکے ںیرمازخ ون ارج اکہ سن اد ملخ یب کس دز
 ۔وہ ارد

 تر سا نت لص ام سر خردایسکودالخ ےک م مانع نا نیل مئا
 ۰ لایت ېد ےہ ور ناب لاف یو ورک

 نرم ےک نلا ی نکلتے را تع لوص ت بنتی وج سیار شی یف
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 لل ینو وہ عن لاطم ےک دتا دتاووج نقل تر دا یطت دو ںی نعم ےس سے زا ان

 ہیر وما اب ے سسصک٣/رو ہا رو تافل ارش ھی وب لضاماے

 اار خزروو تاجرد ار ں وتش اب 1

 ناگ نشت ما ایت وا
 مانا د 3-۳ یل sid) اش زن 7 )ےہ اس با ات

 موا سدا تر رہ سیر قوس | مس یی

 ٠ہ ا لعن نو سبز رک ولاد یک نج رم ر اب یک

 نان سرا لو اسم اپرا ےس راہ کب افغان

 : کوک یی لا
 و تبسم ےک یکن اف ان وّیص کا تست ا وات ایا )

 دیر ریٹ تار سیر لت یوا ھی رب ت
 ۔وئی رضی ۵ ول اج ریس اف: ملت یس دا ےک سم نین

 داد آر وا ت البام: تاد بک نے ےس ارش اکث یداعا ارباب ۱

 یا ےنرا وکی شرم ن رک کس یم ٹالمحا ئل ار سش لقاد ورم نالغا

 لا و رک ا ءلس لعق اس چے س

 ےےسر ولا نا ےک پیک مع ےس ےس تای او ےک مارتا دش تن زن لاک واما نا سر

 رو : توارد تایی س ہے ت ت ےن لق لعخ اسلا ہہ نل

 ےہ نا لک ےس کا کارد وراد ےک لرو ارب لاو | ےگ درد عزو دو تاج اپ ت تاب اد

 ۴ ابو یا علل ییداح نا ںاہ نک ہن برگ صیف اکے نم لای ا لا
 ےہ سد قر نل اضفا لتر آں یر اب ےس ستسد یک تند قوت

 00 تمام ایج ٹر اإ نلعتےر وما ہی ھا

 سیل ےہ قرود انک وار ار كا رکے اج نقل ۷یک ا سم نر

 ل ال یک بو لصاحب ان ناک رم ےس نج روب س تںدورس س ںژی)ظ
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 نام مکس یاب ھل ریدر بیرذ گلی اد ایس سک نا 1

 29 سٹ یھ اب اد اهل رانا ل قع ۷ رج تب کول ےس تہہ ہک تھی دم
 ے ارل سي ذگ رانا لر ونود روا ترک یہ 5 رز لوکس ورد چ قہ یبلقم

 کد دے لقد ہک ب و ور یک ا جسم ۷ت ایں جل فتا بو م

 دوا درئاد ےس گورو سا او رک س او یب کا هسک یک چ سدا ےس ل اځ

 ۔ےہ ید رباب ےس ںر تسد
 ںیہ لورو نر وا ےہ یت ل اھ لقفل ج یم لو اچ یر اک مس یز دا

 ۲ ۱ یاب ےسدورص ےک گاردز 2 لم
 1 2 نادت س مج نم نام اھ ا یر یکے اشارو عت ےک رانا ہدالم

 نامدار جار رتی ب اکر وت ےل ےک ل قل ےس با کن یی کد اک ہک
 سايت »نفرت ںی او تہب سبک اپ اپ یا ہد اس
 کن دار ہد جال اهر وج کرک بلوغ ںی تیز کت ان ات ہد جآ
 سک ین یک ںیہ ترو لات یک 2 گی ایب سیلامضم کس ا ہکے تتي ادا
 یو تامولعم قلع ےک ایر دے ل ا نانا سش ےس ررڑکے رور

 ٣ ررگه اپر تیک یار وا س و در روو ا ری اور اروا 2 ۳

 وه لاسوس فرم ےس جب ںیم مد ند سم مرا یک سک مرگ یک
 اپ کاک اد

 لقعںم ےراب ےک ےن وہ و ای وی ےک فیر کول تپ تیلور رم ۳
 ہزار رو | ںوز چل اھم شیخ یک لغت رد هد سرچ ر ٹپ روڈ اکے انکو
 زا جبر دا کلا یھب وج ںیم ں واقع کن اره هتک قرض لب ناییرد ےک رو
 ا9لوایدرد | قزاملع هو مي ںی تاج مب ےن کیم ِ تک 24 و 2 سفر مل
 رہ ئل | توت کی لفت کرد دردا ےس کر در رپ ل ولیم 2 ۱ طا ۶

 ا سٹ ےہ راپ ےس لدی ی الل قع کل 7 2 نترط کرسی ددا ترا ۱
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 ۔ سوار نات حت لقت قیر سل و لتپ ےس اناج ا۷
 رل تیپ تی ےہ اور رکو رد ھا غنی پود مہ ےل ی
 ںیم یف ورم مورال اء هسدگر 21 lr ۷ ل نعم برگ 1 شیدا

 ۱ - تسرومآی لف اپ ےس ےس تاد او 4 اور ش نکا قلع اک نی

 نکی نے تیام یک یر ات رطح ےن در سفر وب حال لام 1 1 سا

 فرو ةر ا لی تیر "تسوکد تا ہد ےس سجن ےگ لعل تب اور گا 1 كارل

 رکی ے تریلر ین یس تہب ےن ریہ ولا کی ددا بس اچانک ولور سا
 ۔ںژ گرگ و ترک مو دبلع دا لیرلدا لوس م
 _ :پے لز بحذیص هو

 اٹیدھپ یی لسد هل ها دال وس ں ےس طس اد کس 1 لا تحس 75 ما

 ے راج کل اسوس ر اوس یم یاس ےک سا ہک املا ته کا ںیم تن

 شوک رص سما اود لب ہے د دارت ل اید رداد وک ودع سا
 وضو نوا ور وا اک ار ےک ٹمدحخ سا ہک س سا فرم سری وکو که سو
 ںنارلََْك پاور لینا ےس راچ|بحكوو کیک تدا لڈیہئا ناطے م

 جت ے رک( درگ وشت 7 مد اعضا شش لوک

 ؟ےں کل عزا سا قرم یے لس اردن اج درک ےس رک ۳ مار ےہ را رسیور تا

 دوجومیک رو ےک ا بار دنا ےک ت ںیم تیرص سا 1 لقعزا ریل ےس جو سا ایک

Zr;سرو ایت تم ایکو ےہ انس لچک کل اسو سر اوس ییا یی یس اسے سجا ےرکز  

 تاریک اے جرج تن ہد کھ پس تق اط کت سعی ےہ ںی
 ۱ - ےار ات ںیم ےس لوس ےس ی ارو اار وج ےک ساک ن بر

 1 ایا دکب لپ قبلا ی.انی ہہ اتم ےس تد شا ان سا ارگ زا هوالغ

 روات یر روس نا لقع اا لک اس اپ نسبتا مع لا | رک ےعسوردایٹاڑپ
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 تب نا اف کے سلب يا ی را ےک ت ایکن آيا ےہ ںی
 ےک باا ےس راہے سیا ےس ںیم لول اف وال نب ات اردا 6 سام انک کال یک

 ےب ا ںیماضز شید یاس لیپ یہی چرا ایک یز ےن اگر یک
 کا گره ےک ےن رزگںس اب تک شا لگن رکا ےک هتک یک رٹ کب ان

 ج آن وشی تایل نیر مامی سیم دادس ا ۹ یر نم زی نا
 تگ واب نا لشن انا کوت ترک تعاش کا تری ںیڈ بس برکت انکا
 سا تایل نیر ام ہک و ےترگق لرعت لت یک اب سا نوصوم فوری رکے بری

 نیز ےن هد کک اسب سی ےہ صا ےک کندہ ساکت عد کت اذن اب یب ظد بیک
 کس سا ہد کیسو ضا نیم کسي يک لایت # قاشا لقب ےس بس یک
 خان ید ا اوم لاس یو قلعت ہن جسد را لیا ورک پن عت
 یک یت نکی مت ای هدف | ےس ےساو ےنرکس تاب رغد بی کا
 ےس اجر اوم یک کک اسم ںیم باس ےک جت

 < یکی ر تقیتح یک ں ورونا اس ےک ں وسر ںوھکال ےک نشر نا رھپ
 ع اس وار نمی ہد از رم ےک ناروا روا سیر گه چه تابروط اقا

 - ایک ما
 ۔ےھماج ایل اب ےل اه ایل مکے لقمہ تیر شد نوک ے مم لا ایآ ۱ د

 اج ایک ا دوجمشس اب ےک اخ کی قع قوم سه ہی ہاشم صا سو
 ایکرراوریاضرد | ہد نب کلا ےک س وکیل قع اب ے 7 ایدرکم رم اس ےک سارا

 ۱ ؛ےاہ

 و نیدکں پ ةلپ تراز کہک ل از ںیم تورو یدک !ےکداز؟ فی »۳

 ؛ لب ر ن ایا سا ےک هدوجردا سلب ورک واق ین اوت یم امم ےک تول رشم

 ۳ ادر تسویه ے یوق پا ںیہ دس الاعمدروما ی ہو الع ےک تول شر رر وا

 یکی اہ یہ ادخ یے نیس ساجد ںوچ ےب ںیم ہا چر د ا شاہد
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 ےک

 ساری ارت کت روی رسول زرط ۷ نا

 ست یر گه شا ین لا تر هی ل اردا کیا یک سس یا
 لس دا يقو مرکی یک ںیم لس مارا ںیم کد ان ھم ی ا ا 1

 ۱ ۔: ے ہی فیلم عوف مد ںیہ ےترکر اکا ترک ۱

 ہک ےن ا یوزر ےس ےک لب : اکے رود وہ 4 سرو روا فرار ےک
 تو 97 2 شل 12 اے تری روٹ صاف ہر ںؤگورطدردرفمردا تست ےڑب ن

 تی سرد دوس ایر فر ترس تاک یاد : یگ کیپ ا
 یی ٹوتھ < ںیہن اجوت ؛ ا برسم ےس تج ےس اش امت ر شا 6 ۳ سیر
 أو یب سر اگں و اپ انک ںیم رپ نب ےس ں لرد شا ےس )مات ٹر س ا
 باع ور اڑ وکوت : ام نئ ےس خزودروا عکاس ) اں رگ نآ
 با لرد یب ےرین اگل دہ اچ انید باغ ںیم وگنج ےس سیم ںددنب نا ٢پ ماتم
 زود انچ ےس ددر اک رپ ےس سی ا تاپ هست لود
 1 ےس ہد اےک دل انبار اف لباس ھب ںیہن کن قو سا ٹاک
 رپ بذعط ورک یدشلاج لا یل یکے ئل اجر ہد تق سا وق سبب سم
 ارام مس صحتےرصود دصح کیا کل ارد | اس رک ٹر خور رت اگے لاج اب لام
 لعاب ثیدح مارک سر را شش اج لپ عئایشد مع یا ید ان

 ۱ وبسایت
 ق اوت ایسنا گے ےن ا ںی ت ردع ں ۶ چیک مھر 7 ےئ وہ رہ ےاایتر لقترگا

 مرض تر گرو اب فس اش سویی لای ےس ۳7 اتا وا ےک یزید

 کس تاب فہ لوت ےک س ورت د کاپ ےس سار ارد یکتا
 ےنار و ایکھ کب »درب ہیک ا تو گن در سا ںی دی ناتو مت ترم

 واو کم افلا ےک ت ںی اں شیره د نا را 7 کت رسن یل ادن هری
 کن یم ام تلس رکے خو بس یاں ولس فلت ےک مالسا ءالع لس ا
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 یر یوں یم نل روا ےک ای ایک س یہ ینمیرہاظ سا وک ایل نا ہک سیب وکک لس
 چڑ ویسے تہہ اشم اس ےک نانا سیر زی ساس ھا ےس یارگے نج ایک
 ناز امد اوج یا رفتم الع سر ےک سا ۔ے تم انا درنو کاک هر
 لو نرو ید سفید وا کپ ھم تبا شیپ یھب یکدم
 ن انک اش کک ای ےنادھن ےک نعم یراظ نا ےس ا سو بس تہ
 ارسال دار گن ا ناش نایاش یک رها ی ےئل و ںیم نا ےس ہو یک نو
 کزن ےک کب بسم وص اهن یل دام ترک ھا هاش

 سرک 0 ت ا مما ےل ساک پس دوا
 ۔اگے اھ اید یک یم ثیبرع ید ےک اجاید

 ناو سا “ےچںی یا۷ خزودو تنر چو دوست | ںی ٹیم سار د

 نل و اس ا نیز ےہدرام 99 لیا 7 ےہ وسیم ۱

 ۔: سو اسم

 ےس مارک برس شنید + اتل اق امرکفا اعوط اینا

 ںؤرضاح یتیم اکے ںی[ (ےۓ سعت اطانیتا
 ےک دد لا نوار گل دراد ںیم ثیردع سا کے گر ارام ارگ دا

 هی نفیس را -عاب تہمت گے باج کس دق نو اد یوم لا ٰ
 ےس اشا پعحہ علف تی ۷۴ * نو ےک تم ای یک 1
 فصر نصانحتر ضردا راو رد ارت کسر دا نا و ا

 ۔ےھ وہ( ےڑک) مرج افصانس
 رک یآی کل ید یھب انرکت یم تاب اکی لاعلو ناھجس رسا ےس رکن ارض ر 1
 دو تسوأشرا ے تب 3

 کرایه ےک ںیہ سزا ن: سج هحشللتما له :منھج لوق موب |
 .ب کا لک, گے کد  (ت)ںیزم نم لھ: لوقت <

toobaa-elibrary.blogspot.com 



: EN 

 یی دون انب کیک ق ںی ست اوضوا تاز 1 ان رشد ×دحاو ےک رر

 ندا ںی عت ور لی گو دوبی نا ۱ اک سم ۱ او رد ےہ لید تشااجردا

 رب ھر دا وس ےک تبرہدردا ۹

 ہر ںیم نج ےرکرککوروف وز نا ترم ہد ہک س ںیم یا قر یخ یکل قع ےس سا
 ن انا رول قع اسلا هست دا. مر تر روا رو و زم

  4ر یی کے س ںی ل وحسد کت اتم اک بید بیگ اروا سز جاف ےس کار

 ماری ب ےس ےک اعا دپ تیپ د تقیق یک چرا گه دون ےس تراز سا ہک ی 9

 گر موکت فی یکے او فسرگاریب تان دوز یک و سا هو ےس لاج یکی ا

 ا ہو قلب نماد ےک اہ ےل ارج چ کیا اپس نکہ ںیم لاک ایک
 ۔ ےک کرو ھت اکڑ تره | اک یئاڑوچ ی و لابی اب

 تلف بسحاب جسزاوف ےس یوو نشروا ار با ھم ین اصرعا ارش
 ۔ ےہ اسے ناب گی ا دوخ ےن ںیم

 ؟ قرض رعارپ ار ےلریپ لعن انب قل افیصلتعسا شرت
 توقع ست اتش اد وف ل قت رکاح لعل ائ ای لخت ضل نم

 ےہ یر میر ماما لیس یا  7ْےک مفکر وم رک ساما ن ابا آ
 نگر راہب . ۱

 ء ےب تسرد الاب راول قع سیم ر ؛ ےس تم کٹ ی دا کس یاس رر بل

 لی مود ین يا مک آرکل ریو عن
 سرو ادو آں یں نسل ا٢ ےس لقع گل نسخ رم یکپ اے لقت ا ایک

 ےہ اکے درت یے فوق نسل ے4 ےۓا لیگ ے تال | برش اتا

 ےہ لقع یک ومی داور کپ اےس لقب ٩ | یکے درو لقع مو کن ود
 طس اد ٢ روا یا ہدایز ےس ہدایز ےن رکن اعم یھت اون وتو ما یکن ا
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 ےہ دونی نر ا تی دا ےم اد ےن اہ غی تاپ پی لد
 ؛ے لقم یکن رپ اے تای ایر گیر رخ ر یو یاد بط رم یکے لم ا !
 تراہ ںی اردا نرش نا < راغ یک راک در نردا لو یر ےس لو نا اب

 مهسا تایبر تر دا (یریت تشکر تابام ت رمو ی انک

 ےک رک ویک تت اتقا د ۹ ےس لکی کن رخ تارقحےس لقا دم کپ آی

 تززلگںل ا ےس رابتخا تلف وا ۹ ےہ لفقع یکن یت اروا ارقام لیا دل ھر روک شر مانا پاپ
 7 نین م ار یگ ب ]یک تیل سزا هد الع س وند | لنت تراک بت اکو ا کس

 ....زقگارکع رز لتپ آی ران ترتد چسب مگ
 شانس ار وآ ؟ هست کی داد ریل ید ال دعا ن رک دز کپ آس لقمہ اا ا

 . ی درارتتانارشنوا تت گپ کن ابا ھن ےک باز

 ارز سر ےس لت نوا او مگر نابریدوجو ےک شا م نک پآ ےلّقق اا

 ۔ له کی وقف هواوی ناار ار

 ںیروچر ےک نا السی ہرققوا و ا مس ںولاو ےن | وکلا كا

 ےس ارتب دوج کرک وام
 نب دوو رو سر اشا سن ور کا خاکہ پسی ہر یت ۷گ آ

 . ا اب

 ےس ترصد لاک ای ول رها اد کے س ہی ہریقک کعب
 ۔ے تاوان و سانعر 3 ا ناد کس هریک اش +

 زن یس اچ رک دایر دنب دا: ےہ وج ۰ ےن اگڑگے س دین اک
 در مالسا ندرت لقب لوس نوکر : سی پاوا ا

 کس یکسر نایاب اسم باس

 ےس ںیم ںرقرفدرگتب ام فلت ےک ںوالسم نا کس یہ ےت کت ابد ےس پآم ہت
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 ر۸ ٭

 الت ززد کب عکس کپ آ
 دو 5 ے ل تکی کت عا اب تنس لب

 2ے

 تلا درو ےک سارا اونو < ےلتخ قد ت عیش ا
 ز ترک اد

 .گررکس مث قاذا شک ام اکر دا یں لال اک ےس لیکر ارم ای
 ؟ یہ کس پالت کس لنارض اپ با
 اکہ تپل و کل قع کر لرش یا نم کے سی ولار سیند کہ س نیکی ںی

 4 سہ کک ےک لقت صار ا جرم گول یی ہک س سا وچ
 PEDE رز چ ضیا فی سا إس تھشل الا :ر وا ار سٹ مت

 تای دار ےن رم لق

 ثیبماما بخدا تی لا باک ٹا لب
 لوح لرد ضیا لور بج : سی شیره کیا ےس بن سايه اک اک
 ویو اک زم تی کوم کر کر یورک س اک دوش وله تا

 هل ےب یک بکا رس یا ورق انن ک
 یی یی سا ےہ لوح ا اک نذر یک لڑ عم ےن ہن یا دعب ےک سم ٤

 نون و ؛یک تم سن دقن لکت ادا ساسی حی زس

 لوتدا اروار رام کس نو ل قعر لق شید لا فرق | یا هدالعوس 7

 س سایت

 ےک ےک روک یبدح س اے ر تعم ےن زیب قمر ار یس اف با

 ؟چ ےنار ایک ں وت سیل نرو آن عقل

 ا ر ا ن س ےس س سوز بسم تحت

 |44 ھم هل
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 لر تاچ ارگ کت داحا منا ںیم باک یا ےن ریت یا نا ہدالخ
 ہڑ وک شام ارم ےس سی نائٹ تاب اوج ےک تارا ے رسا ترلدخ یک

 ےک نیتی داب بیس و سم ب ایم دید ترک ہا غاوم کس لق

 ا اپ ےک قالی ئل وہ سراب ۷ بنا لو باوج اکشیداما نت, ام
 د روو تابا ےس ر رل رام ےک لٹٹوا لوف لات

 بن ئا کردو ےیل تیک ابس سا ےل ےک تریعب یکن ات
 ۔ ساو اید ےک لکی وج
 و 1 ۱ بقا

 رابعا لب اھ وک محل وا ے ہصح یر ح سل ثیدص ا تر رم

 ۱ .و سری فرص ٥د « ایف انب
 ںیہمکب جہ ایف ےک پ٣ کے کل قل یا ےیل ا یل رکی ےن رن

 بلبل کرم ںیم عن )لا )ازاد الرس نک ےس
 رے ھا سا گه زوم مور سک مر مری ےس ور دو نکلا

 راک ایک

 ںیہ ولعم وک کے یکن زاری رخ ےک رکا وہ تس زت ید یو رویم
 و 263 اج ئل یف سی کے اما رازگں ایا )گرا
 ےک سا ےن ےس شا ںی ایچ چی ات ار ےس ادب ےس اس ےک سا یارو ےس
 ج تیل قم یک مم سلا هوس یر ازگت ار ےس لرب ءاضع مارو کا گلاب سنا
 ھما راش رکے ہ ی بلطم که مات که تا با هد ےس ہد ایز ںیم الس
 ساون وچ کر شیک ی آر گلی نم رادیو وہ ایل وچ روس
 ید گم نا رب ے ور وک لاا ازاد ںیم ےس اج ات کس سرو

 زرع ناددردا ساتن بنو ات کی اونٹ ات ہیلو ل وقلت علام
 ےس E سا دس يا ےس کو ایکس مت هزار افت اب ۱
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 ار کم اپتا سکو کد اےس ای کب تار شک ےس اترو قالط کی رب.
 . ںی ایا ید رش دو اے اتوب زغال لا ںیم اکا یو د نیک ےہ

 ۱ :ں ےہ د باوجاک ارتکا ا ےک لزتعم ہیک نا
 ہ: ےہ شیوہ شکل ولام بح ےک حا اتم ساب ھی

 بہار وا ےمدایتب یب کا ںی اے  ِۂثضع تباف وائیش تظفح .
 ۱ ایک وچ ںیم ءاہشا

 رس ٹک زی تیره یس اک رخ ےس تر کوا ین ت حنا
 اےس ی یر دوشم یک اج اب یہ ےتد سکے بب بہن پان کٹ یت
 : ےہ فٹ یر سر د ان ام ٹر

 . ے رکو ضو هو اھو کں ایوب کمر ضش یا ےن سخی
 یف کر کم گم ساک ا ےہ سو کسی کت انحا )ا چرا

 ۲ (ہ سو یک رخ ےب یک خانم یو فو ےس
 گير رک وضو سیب ےن و چکر غل فییدح سو یدزف سد

 (ج دم 7 ے وو 27 نس ثرو ٹکپزز اسیر ے او رر )دار را
 ۱ نج وضو و ںی تک نسخ یب ےس ںوہ انور شکوک

 ےن کو ضورپ سرگرم اگر ش ںیم فیس رو بج : تم تک ن یار کمی آ
 ,_يلطفا رز آں ب ٹرمح فرز اوز م واع ےس ا وک اد ھت لدار ےس
 نل. سد و رم نی ےس ےل ارم | جنس او نھ ارکوس ےن یل
 حب راز تار | ےک سا گا وکلا که اد لس سا اپ
 رد اوہ ایک ےس ہاشم فی ای ےگ ںیم ترس اکا کیس سین
 کے او ےس کد ےس ا می یوکے اد نھ | لوسرد ۳ وم کک وک ا
 رز ارد بسا پوری تلکس ساق ےن اگر تا اسم
 روا چسب نوا تاج ۷ کا هل نر ادم
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AF 

 ارگ سیہ ےس وعو بوک ا ہد رو هست ميس اکے ام کت ساغ وک
 سپہ ےن رکو نادم ےس سکہ ےن ایک اھ لٹ ںیہ کا مک کد
 هل ے لودر ورتا

 لقع ت رو اوا لثعس ل ا یک زیا چ "یے پآ اھ
il۲ زوم  

 سرحت ےک ل وصار اس ےک تعناظفح کل و ا یر ورن اض ا انا را ںی
 کدے لس ام تی اوریا کل قع کب وپا یک کل تخ کٹ دوم سا ںی ا
 دی ٣یک ت ع گه رک فہر م «لومص اس ےک ترک ناف ےن روگ لک زت

 ا

 فدع مچ ی تاپ نکس یر آں م سلس ےک فرد یھت م۶

 رک وقعا قو ترمیم ےناون نز بس ا تاب اما
 ل ا سس اید دور کور مدح سا ےن وف اہ ےہ ای صکر ںیہن قاط ےس الا
 کو روک تہ نل اطم ےک زمین ےک رو ل قف ب ابدا آر وا یار تیار شم
 ۱ - ںؤ به در پز ےک ں و لق ییا ےہ اچ اد

 برو رسو ے تلو و کسر ص با ۶٠ ا و
 7 اکے ار یا یس را ےک | ےل کد قت نقل کف نم

 ۔ اتاپ ںیہ انر کٹ یم ایل وک“ نھ ےک نا ںیمکھ کلم ا کئ پسپا ارگ
 ےک ب اکی ما ےن کا جوکے ند سا ےک قل وک ی کھ س ی تاب یر 7

 ی 7 2 ھر کلوب الت 0 Ur ایس ں۲ الد س ایکن ر اغروا ہم

 یلس را یتا ترم تشد تشرو| شو ایکس شرم ےن لوکس
 ام ۷ ۳ یی / و

 روا ضط یکے عفو ۷ذس قم کس ہیلری لو یر ےک تای

 ۔ ھما یک سر اصتخا ےس یوم ب۲ م۰ کل
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 ٣ہ

 ساب ارت رشد سا سار اک تروم ید وچ ےن نون روا لو

 ےس یاس ےس شف ساب ایس و کن د ےس

 f نادا دره پتن کن اکسیر اب ےس لا

 فو تیں س لوفع وا لورگو ضي لوک س ےس نہا ؾاعتمےکہ یم امو ضا

 £ رک اس رک اس ےک تین کا کے ورق ےن رینگ کس ا یگ

 س و کس زن تس اش یمختس ها ےک ینا

 نا یت لیلا اکانت نا ںیم یف ی سلاف
 ی “گہر ا وو وگو فاصو کا روا ی اظ ےس شرت انار یتا لری لاو

 چ یا ا اےس
 ںی ن ریا کے ےس ایکر کرک یک ت اب سرو ایات هل نلوم مجد ر

 ںیہ اچ یک اعتاو روا دلاطم ےک لول ات ارود ےک سیر کیس ا یی

 ہںییڑہ نا ںیت لوس
 اد ن لع یاہو ںی یک قم کیا بنا یکم ٹال

 اصن وفا تاسیس ۳ فارغ اروا یکن مس تزط یک
 ۳ یی عا سم یکت ذس الو | نم مبانی ےسر ہے مارک
 ۔ےیگا اک سنوات اس ےس ید درب تیا

 زا سن حا لڑا ا١ ۲

 ےس اکم ا بوبر ٹن ابد اور یا ےس ےن ےان

 الل ا سے اےک نور ل لمر واش بریم« کو د

 راش ر انہ شیلا عار | یا ارب یکن ا یر نو یا م وں نشو

 لیل یر اکے سرب ت جنت کرک شیدا ال ےن ںی س س یل وہ

 - یر کےنرکل اعاعا ٹیداعا ساری دا

 رانا اک ودر | یکن ارم و "ونک رح ال نا
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 ہ۵

 نا موقیر سود یھب نل کلر ۔ل اش د سوو چور این کد بنت جس
 ے تک قم ابتا س قکرکس نی ٹپ یک صح لادن نوش وا نو اک
 بیت بایگرو | ںی ےئگ 71 7 تو لگن وا دا ل ابر سر ےبادوح
 نا یک لو تشو تن یر یکن ادا بتا تتش یوم ںیم باوا
 روا سرا ےک ےن اض ن ارخارپ ںوگول ےل او ےن رد ئاطم درد اپ قبل

 یر نم بلا ی من نتسم ےک ےک ررمآ کر ل باور جا ےس رپ یا یا
 نبی وا سش لٹ حو ا نیم تزل ردد س شکر شتر

Eل وی ایچ یت لز سرو 91 لیل ریپ لیندا ساز فید ل  

 تن راہ ب کاج لو ںی شکر یکی دند رها اتر کیپ ےک السا ملا
 مک نوش لود کل وقت لا نا ایگ اتم اک رکے یو ک ذسو ٹر
 ںیر بش یکی بس ٹسیئایو شش سج ںیرگ ی 7 ارسفورپ ٹاس
 نمد مور یک یو تنم شزصوی با گے ےس رپ عم الا ۹ ےک
 لود ترم ہد رب ےس اج سپ ں ونال ن اصا ان وتو نا ینپا فیمع ال
 ۱ ۱ - هل ےک وو بل اط ےس یر منیر وار یک

 رت ۳ نا زض[ چیر اےس ث ارعا کن احا 77 كا ی ایک
 یک عطل اسرار کیل جو نکن سا فا ان اکا تار نا
 ۱ "انکی ورم اے ےک ا یک لوک ات یی

 سار اکل اوس ا الاو ا ہیرا تما لر اوضا بانکی سل

 د ےس الص سد

 بس کای ےس یتادصمب کف ایم پاس ےن ٹل کہی مر د
 سما یاس درب اپ انا فی یر

 1 جر کینسر قیام بوس لو کت یک یاری: تار
 تی قت ایک اعم سا ےس شکل ی یر و شوم اه ایر وا ےک
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 ہ٦

 نکن ںیم لاش اح ےک ےناد کی کل بت
 لوک ےس سا ات یتیم ضس ا ہک ٹل سا سدا ؛ ںی اک ےک ےس ا

 لوکی نت اسے رانا ےک ب اتر کر ےن اسوکس جات نو یاس
 ےک یی ست شقا نا بلوچ لپ ہر شپ ےہ راجہ پس ج یھ ہال اش یہا
 ی اب یر تین هم لاس بیم ےس چربی جا زا

 کس سل وخ ں ایان دای اس بس کم اع ےک مع | یسکہکے یہ ادا یا ایند
 ہد ایر ےس بس یکم اع کیا ںیم و اکی ول اد سلب ےک سا دہرا ا اوآ
 ی وار زن کسر یاس یا مع تپ | تنص تر ل لارو| تلصخ شوق
 وری ےک ساناز دوا ب لم ےن ا۷ن اشا یکے ورد کت ی شمع او ےس
 ین ہد کں ہت وہن قضا کاله سرو سیب یا ےہ ایده اپر کب وقت
 ' روا تفیلو فٍیصترص راد تراک ٹا اکیس ا یب یم دقت ےک کیناست
 ںیہ رکا ارگ ساود ے لال او نرو ایس ناکا کوش لرو ال رض یت

 فلڑندا درکح سا 1 ہو سر یا یٹوکں یم ب انکی کن کم لعل بو جک
 ۱ ۱ س ارز ت خداع ےک

 ی اتوا کت لم ںیہ ےراب ےک باکس لا ےس کپ ای ضن یا ںی یم
 ےس باک کن ا سین نت فلم ہکے سا لوک مان لک ورد ای۶ اد ےک

 شاراطع چا ترم لاہب د٢ یر ہا سیب تر یھ بلخ اس ےہرہاظ
 ۔ پس از لو انکل قن وخ کیا یر دنس

 ےک او سار ز رند خ جار ںیم تب اج ها کیا رام

 یک ع الا هل ہو ودر د ارس دخت تب عدد

 تب تم ی کلا دارند درس یک
 ۱ -و/ ات ن راک ار رند

 دما 7 نا هد کام ا نیل وکف مپ سد ےک ۶ 2% 2
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 لات ایر لپ ےس ےل 2 لون ںیم ےمیراب کن ا ےک لیا تیر در ین ل

 ںی یے راب نیت ان عیقوض دو جان ایکو ماتم ین ماتش د ل مشر

 نجس گول ہد ےل ےک (ںیدرت) ہشراعم دوا دین باکس ا

 رم 7 ر ر لق را بهر پین تزل اض ر اما ے

 < ےن یی وشش رها وتو اکی نا ںی! فیل کب ایکس ا یخ باک
 و و ےک ازز و ۱

 ےک کک راد رک ت اہم سا ےنرک اپ کا
 سرچ  eکے ہ ہی تیذیک کن جس ںوہ کت لوک گرگ ب

 رواءے اا رخ یب کس شرب لمس و پا ںی

 نر ےک م کھ پب اج ےس ایک یل ا اپ سا تور پںم

 کیر کل الد او تکنو کما ی اٹ: اھ ان ارگ
 ےک سیلی وات لوپ ی یکن ای درگگ اپ هد انا

 ہور وا ےلجوژ ہراک انی ےس ر ایک ا ہں هو دیر ےک ۹

 اطا کا ایدزیدا لگن ا ملا یش نی یر

 هند اچ تست رگ یہ نفی یکں را ےیج نا ہگن بکس یہ
 ۔ے لرد لوک لا ںی باس

 روا کر شن هما ترح امر ش یل من وتو

 رول طح اگے اجہآے م اس ےک پآب رقت عہد چ جارو ںیم اساس ےک نو
 ےک لات ناف سو سرکه س بر هاش لا ےن شهوت نح ےک

 شیلا یک ن یرادنددوببےس ںیم نیشن و یک گو یرازاب ےس نج یا
 کس سی امسا ںیم نح ےک عا ۶ اذل

 سجاد( عج ہل کا ) قت امسا یہ اک ںی سی
 اد و )لیفان شم
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 ھ۸

 ےرک مم ب مر دا ےک ےن نت ںکول نل رپ زامان رپ داع
 ےگ بردم گز جی ےہ ا ہد کک رام یک ج

 واتر ےک اسو ہیلع شا لیا لو کں دهد لوپ ففاو ے بادا ج ںیم
 و ےس ایا سض

 توان لکه ددا ےہ تن ماتم ن ایا رد ا چی ہم اخ کن ایا
 ۲ ۔چس خود ماما دات ید ی

 ےس سگ نکنیم ےل سا شرع سا ہلا سکا ا سی
 2 کش ٹر ردا کیا اف گن ا مم ات بی کیش: ض ہہ ا تھما
 نک رہی لا یل رک ےن ۃاک ہر لط ییہ ےن ہر ولا وکس جت
 ایمن لم صنم کر سا ہیڈ ے وپ قالغا صفر بے ک بہہ رپ : پس یب هد ےس ایک
 ےن لیلی شا یلص لوک از لند كس

 هرم لاما یه ري ةي دوا تنسا ینعموضا بانک کارد لار
 تگ فن رم نیل کس ےہ ہزئاب یلییصف کی اتکا لر انچ اچ اج یم -ےہ
 کام د رگ جس ںیم هلم رش تند ےک زیر سدیم سا رپ روط صاخب ےک
 دب ےک ئاقح یا تسدر کوا ںی یب ںی لد چہ ا ترقی
 مس سرے شیره نلدرتد | تنس رک "بلد ےس :ء لا ںورکا انکار

 یر کت ا | ےخج ب انکی کہ ولا نئاقح نیر لل ہی یزو مرش تب ها
 ۱ ۔ںی و اک تب ےگ ےک بی کو رعد یکن ا سم اپ

 کس سا العل ضان شہ کں وو اترا نکا باوج تبحی سا یک سا یز ینا
 J) ںیہ یک کہ گز زرا ب ۶

۱ 

 روایت رب ی هرم اردن اتسد"  تلیضف ی ترا
 ۔ رپ ی لانے تاماکو نافلا تشہد ہی سس ا س باز سک لات

 تیار
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 ہ۹

 .ہار کن ح یہود کں وم اکا عزم ےس ناش قامت لن ا ںیم
 ؛ لوا لح سس روا ےک د مس تام ںییرپ نسصکردا ۓ اید

 تار ور شر روم آر کے راس دا کس یو ےس ںوش ضا

 ۱ ۔ے رانا

 یس یوم
 .. قوانین ب ازن هال تن بشرس اد
 (ا شیر ہیعخش یل اوعا واتس مر

 قشمد قرقحا لک ةيرشلا هثيلك

 لیزر لک اش اذ

 هیں ا ےن سل | عم ءاوضا باتک ی ال هفش الا ساون ۷۸ بات رود (۲)

 یا علا کن بل تاب ق تک ) ام شعم دن ضا اد لیلضتا اد رل نا یم
 ۱ ۱ ےس لالا

 فا چار کن وا اک وفود نا ےک سس كم ها کیا ایر قم سس کا

 - سا اطر ءارہوکت ززمح ں ود نا
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 سری اتریش
 نیلم الطصارد | نعم وخل ےک تنفس - : لو لسن
 .. قحا قلعت ےس ساروا قرص نرو ۔: مور لص
 رو ر شریک تدع ءالعل ےکرط اتم ےک ی ر لصف

 اتتا 9 بی ل

 ` لیول

 ہارخ ےک کل عز وا “اکے ریش لو تنس
 را سو ریش ای شا لو ںیم راک ا لا ایا | نون ےک تنس
 س 1

 یاشار پا یکدم سخت
 جے یک بار یا هل سا گل چ کت مای ا

 ےک ردا ی یک رک یبا در رو لاا
 مگ یی مارو دور نرس لوک
 گر لپ سا کک تم ایرج لی ہانگ یاں لم امت
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۹ 

 هل )کک وان ساری

 ہ پیک تب تییدع ی ردد کک
 غم ےک کل چپ ںوترلح ع ںوایلہپےم ےنا کارت ۱

 هل تسب تسرددا
 روک تم و ہیلع ال رک ین ؛ سیم الف | یکن شر ۱ 2 ۲ ۱ ©

 نک LO یش لوکی “یا الص تس
 یک پس تعب کپ آھ اون تلمح ترس تی الغا تفس ا

 هلک ںی سر اوو یکی قفس کد اوز
 لینا اسی ےب ( یر فورم ےک“ ثیدع ہت نشے رابطا ےک عرءالطصضا سا

 ۔ےس ےن ارگ یدع
 لو تی سرکل وک نایاب لا لوتس ارپ : ںیم رول یکی وسا الع

 ےس سا دار ایگ التن ےس کب وس فط کی ات کم لر یلص زا
 ۱ ارتا گر کم وک

 تلتخ ی تاو | فلخں یر یر اکا كابب ۔: لا 7 لو

 ۳ بالش ل اد نگو ت رذس "بس وو اار دارا ےل پآ یر نام

 ۱ 1 ارش

 تسیپ ںوتی فر اء دداد کلا. هک تاینلاب لاعالااہنا

 ۔:نار کپ لیا

 ق یکی ہاتھ نوک یم قو تاد ٠ ەق ثریاواابیمو

 م دعما لصر شبا لور نت ٗتایفیکل لو یو تادا: لا لعن

 r کب هل ین. ه ترقه لسی اف ساسی هل ۲

 مچ و فو ) فرح ےس چ ایکٹ اهر ےس طساد ےکر اج تزحےن ینطتراد کٹ ید سر ہے 7
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 بوو ںیہ ےک وہ ےسرکب وش فط کپ اےس مارک اب لاعاد اعنا مات ہد ےک
 لام دفن کس ازم ےس چیر ۂتیذیکی کے نیلا راز تے جہ لام یک لعنت نس“
 ہرا )زم وا ہا او رقم رو ام کا + باد ےس لورود ( مر لاد

 رک نایب تقل لا ما لاشاک لوک تایید رقت
 الرف ترس نا رشوه پادا ےن دم دام ےس مارک امر ی لام
 ۱ فراق کاتدا قید
 روس م2 کا ۲ قوم ےک یل زور 7 |
 ریش لوس. لانم یک( تول برو ےک دنا انار ٹوک

 هام ایا ر ےس راممم س او ےہ ےک واح ےک یت ب ےس ملسد
 سخژع-سمس ےک ئی ن  قالامعلا م دحا نیلم
 هژپدزارم ,  ةتظيرققح
 گيري فن زا یک خرد ایل رپ تقی قعوکہت علم سان اوت

 زا رگ صبسقم کپ آکا کب بلطم سنا سا ساره ره ےک بد
 ےن ںوفک اے لا عینی وص 1۴ اک عزا ) تار 6ر
 یکل انس نو نفر ا بجز ان کر مع یبدپ تقد نیس
 _ لئی گرا اار توس پ لمض ےک قل فوری اروا ےس پت یل ال ادپ

 مور ردن ر اا تاو وب ۰ 21 ۵ | ٠ "متر و ےک یگ دس باد او ب تی
 ےہ و تست کورس جج ۳ ۱ رد یوم چہ لاش یک لاش یی کرنسی
 هسته یک ایکو ےن نج اک اپر مرو ات سس یار فنی ہد
 اے اوره و کس اپ مولع ی لب ےس کا ےس یگ حب سا وچ سیم مالا اب ۶ 2 فا
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 یر ایل یک کہ وک( نر نمح) سا ےن ہیلو نیلا مت یاد
 ااف ںیہن وانتوا اھ پرکھ یکی ماس ےک مکس ہیلع شا
 داسا ےپ اہ ےہ ماه ایک کیک فای رد ےن اھت رام

 بنر درگ جنسی اپ نکیل (ےہ ںیہ مع ںیہ. :اارف
 نرییاف نفیس اگ دو ےگ بارک ر کس رو ےک 2 سا

 (جریرتتردا یک ےک یر
 ۲ -7سر کدر ےک ن رع الا س 4

 کس جست یھب | ضس یل ضا کا ےک تش ۳
 مارک ا یاو لو ےس مامو لش 2 2 هاوخو مر یک ن 1۳ ناو مو وجوه

 و تل عزم کا اب نکب مروا ممکن ره دیک جا ںیم مے
 رفات افر( ےک ولع ی السار اره وا رکن وکار لب نیز لام ےک

 چ اوہ لاما شاز سا ےک ملات سل يلع مرک تنا سم ی یا
 چ مزال انرکل پت نس یک یہ شا ناخد عب یہ ردا کر تخت
 ۷سیتم|ہدرہ میر بس اہ لول ظل کت شپ سر ام مے نم ما ےک ت نس

 جت هد دن ےس یر ل یاد ی یو
 هورې ام تسلط وا "و <7

 تر ما تست ےک نعم سا ان کش بجاو دو شرف ین وت تبا

 سس ادا شہ سا لاتا ںیم ات کو فو بجا« عام
 قفل#«تذسع لوتل بو بیک تفسیر اذنم تا

 دم تالپ الط ا ج ی تنس ق الط: سا وپ ل اما نیز یا ۱

 مر رو یک باک ات ۔ سیل رت ,۶ لطم ا لت نس نو ا 7 2
 مرش  بدرزم بسم تنس حاد زمی ر 0 گی تم عام لطف لم ۱
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 بریم ستم لا درب خوی درس وس نر فال اطر ص اتد دا تحب

 ا ا و لع ا لسع ا لوسر ےن شرف و ا۸ع مس هشچ

 اودا لن بس لا ل اوقاردا تاثادد تالاعل ا اصخو فال ترک

 رشاارب بت عروضو کن ا گوی سا نشون 7 مش کک سک کن ا ہار
 تا دم سکس تقر پا تی تیز مو تار یش ا لس

 گرد درو( ر تما )پا: کس هرن ےس اش قلت

 دا اوب

 تو فو ار یکی کت از شا شا لوس ےن لوصا 3

 ۳ زایی شم ماه ےک ید ےن او سای رها غا جامد ےس تی گرین

 تب اس نوگو نوت مک کا اندر ولی اوضو ارور ےک

 ےن رفح نواب و سرو | لاعف او ل اوا یا ترم ےک پهن لوح انہ

 و توپ تبا ییہ ماا ےس یکم ا

 ے تم س ا ترم ےس کت اذ کم لسی ہیلی ش الا لور قن الغ
 رسيد یھ و لتر کپ کل
 شب انگ اب کت یر یکم اکا یہ امت لاعاد لاعفا ےک لودنب ٹک

 ےہ ان کن توش دم اہ ای کام و هدر مان وپ بجار ا
 اگر اپ ےس ادعا کت یک روضوم ےمہراہ سس ۱ :

 لیلا ال ج ےہ پر ےس تنسوا ر نح کت نس ید زا ےک ونعم
 ےک سا ںیم نواف شر تیکت مس ےسرابتعا کمک سا

 ےن مے ےک ےک ب اش ےس ارت | راس کت نس رفیق
 3 کد دع تس تحم ےک نط ای نیم

 سب یک وت کت عاط یکم لی ٹا یل لور ۱

 ۶ مش لوس تا جاکر اک نر مار عزل ہل شا یل شا لو
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 تایم تک زر یدو زا ےک ےرکا کد ازت کم اکا یش ےس نا کے
 دیت نک اس ےس نزت تر “قاط اپ کوہ لیصفت نوک ںی لزا *ل
 ےس نایب رک هری نر زا ر - لود
 اکر عر ما ےہ لاک ن ٹکر رپ تان ا ےک ان عبد چک کتیا

 لا ےن وک وکرکے کرک اکے اک ل اوم: ےہ لئی شاپ ممکن ات یھب ع
 ےس یتوہ بج اد کد ںیم صید ؟ب امت عیب مکے س کک لا د هچ ا
 ۔ ےس نایب۷ۃ گز ب وچو ط نا شسرو | قدم کب

 ات اج ایکس وز ست قو شرک ج ےہ ۷ما ارمان لب تہ لام یک
 انمد کر وم ےیل او ےس لس ا هرس نوک ری لطمه را ےک نا رک کب

 رال ےک ےن کل شب نیر دا ےن اج ماا بشم ا ناو ےئل سا اہ دز

 ا ہد ےک سادات کک ےک مارک جر تھ کل لم یز شا لڑا
 تر | لو ایہ یلصند یلوقدا تبا منا ےس یش صفا لوس ر دار ےھت

 ( ریشم تب تای کپ آج بس
 یادت ررر قلعت ےک رج ےتآ شش ت اعتاد ےل اےس تہب طی ا
 تاو نا یہ ےس ہیر دے سوریا اینا لویو یز لآ اب دوو

 ےن اکا ےک شا ےس بنا یکی ات شا پہن ےل سا نکی ایر اک ا
AAدور ص یاسا 2ر اصم ےک ا ہند رخ تیار تس یب پار د| ےک ےس  

 اتو روا ے او ماه هدا رے قرلخ مات کرس مو شار وا ںوتیل ررط ےک یا

 ( یف جر وا و تنس قاره یی تاک مت لار ےک
 راد رمز کل ومر قلعتم ےک ی آرٹ ںیم کبک پا ےن خم لی شا هان

 نا صم تاب "مگ او ا ےس او ےن ات تاییعفت کن آرت ہد کے قالب وم
 ۱ و دارد ںی او ےن لت حاضر یک واضمد

 ےس ارا س ارپ پآ( د رد نا نیل یکن لا کیلا اتلزناو
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 (تیمزز چپ سا تاس ےک تحاضورکن واف پک مہک! لزنام سانا
 ند کاتدا یک یر اا ت یک اج ید تک نویکفتی لعل

 ۔ںیرگرک دروس ۱۳ بآل و

 سر ےک حن ایعرد ےک لر بج کھ ایل لب شاپ شا ل کا
 ۔و ے داسا ںر از تاو یکق پرت و ٹالحا

 تیرا ےب سا تره ب اکی رپ پا ے مرورا ب اتکا کیلعانلز نا امھ

 انب آں رک وتا کو رہا ی نال دل نیل ۷۱
 ںیاد ےل نا رو | «بدرگت صاد یکن ارب و ی دهو هیفاوفاتحا

 پیرا ے ضر یکت کرد رک. نویز ونمو موقل تم

 مپ رم اجساد انت ارد صف ےک پای یہ اع خار ۱
 .: ےس را ٹا .ایورار

 گولہ کب ر ےس راستے رستہ سم نیر . نونمول یکی س الف
 سلا ا ےک تب دہن را از یا سض کو مگس

 ےہ مکی 77 او سو عفار ںیم اچرحافجیال من منہ

 لا تو ےب اھت سر دا «ششاگد نصت تیضفاممملستنا یف

 روا ,يرگ رم رکن م ںولد چا . لس اوهس و

 وک( یکے لاد یک ناب پر ذط سد (تیاءاضار
 فرا زر لس ص "n ما سرر 1 0 ۰

 کف

 ( یتش رو | قاد صم کٹ فس یک لص مچ اے ۱

 تا و 2 ۱ 3 ھم ھر امی لوس کور ات یکی لاش ار ا نی ھ7

 رش رپ دکر عر لعذر ای اتش ان
 ےکں فود ناپ آہ کا( ت نسر تستر نازک یا هی کید ےس فلک

 دو داٹسا سویا 6 4 نیو وک وگول ہ لرز
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 یہ اب لول نامیا ےن یاد شا! یم تقی سموم ا یلع هلن ايم نقل
 رم یک ےس ںیم نا مکے پس ارضا دم چ نم یوم چپ ثم ذا
 رک ڈا ںیہ مرگ اتش کن اویو میاد چیک ڈیم هتايآ ولع
 ترا بانک ادو الت اصو کب( ےس نیبم لالش ین لق رار( نفاد اظن ک ناروا هلانس نماغاکناد جرم اه باتككا

 ےھت ےہ ںیم ی پک ۷ تا طب ےس سا گر نیقیاب ردا ےہ ابد میا ۱

SL ۱ب تبسم  | 
 35 ارو اش وه الخ ےس ل تک گ2 7 ے ار گن قرد والعر وہ

 یل اشا ےنج ںیہ م اک اھ کس یرتوارف تیار سردار ارس ا ہو ےن لا نیا ۱

 ر ی ی کک ےہ ےک ی ہود ےک

 اا8 تے او ےک تا کس سک و ا
۹ 
۳ 

 :j-2 7 مملکت نس عی تاگ تا ےک ات 727 ۱

 سیار صرف الخ بازی وا ایر ارد )با
 5 - یو سالی

 ار تیر یف اث ماھ انچ | لار تس یا

 کار دا چ نآڈوگود چ ایارڈر کال کب انتھک ےن یلاعٌہلعاوت
 رک تر ضمد نه نر یم ےس داب کتنی ہی

e 

 ۔: ےداٹا بس یرات رپ پا جت مک کب اکے یادت کا ہل
 کرا اککد ا( چ یرات۲) باک ملے ہلا دلا رک او باتکلا | کیلع ہّللا لزناو
 ا مگس ) لون sl ےہ  ناکد عت کت ملک ام گايلع و

 یب اور قمر ےھت ےن اج نکے مم ۔امظع کیلع ہد لصف
 ۔ے نامعاد لن

۰ 
- 



 ۹ہ

 : کہ ایف ہد ےہ اسے ںی عایق هر دنسپا کیدل سری

 ءا نا “ےہ تفس یک( سد هيلع هثدا یلدا روش

 داشراےد دلش( تن قادعم ٢ت میک ساری کت

 نر( لدا سری کت ماس ا) گرگ عا ہللاو و
 سای وک ملکر یب ےس سہ ردا ھم یکایک

 قولخ, ےل وسر ےن 4 اصل( ںی اتیا کتیا ۱

 ۱ را ایا فرخ ۷ناا رپ ذیس مات ربات

 ۱۷ اج سموم ایک کا اوس یک یس ل 7

 ۱ پارے ےن غیلاھجر شاہ کے سا 1 ارم ےس

 ے لات |. اس ےک یساردا سایر لت لک اب ماس ےک

 ےہ ای اف رسض یک کت مع bi یل وس ا ( اس ےک تع اطا یاد

 بانک ج ہے رس اطرد ١ سای ورا رت متالوک و اک کس ےس پاپ لاکا

 اپ یز کلو کا فا تم اسراف

 ےن وبا جیپ يک
 ںژ از نامحار ای ہا نامی یبا ےس لات رکن وم الا لوس هل ملن

 کوئ اشا ان د اما اک سار یلےک ت تطاسد کل ور انس تالش )٢ر

 ۔ کیم مالک کہا

 ارگ اصو گاہے ں کفش ا کرت ڈکوک وے کلا

 8ب لا و لاس ےک سا ےیل ندا باک

 را انک: ,e 2ر اتم ےک نرو تای( ا ایمر ۳

 مر سس ر ا لو مارلاو یو بحاص دال و یاس ترش ب انکی ک
 تم سوت ںی ٹو کرو ا اوس لوس, تونر ہہ حام گم 5 لام روا تالیف ا عرش م اکا

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۹۹ 

 ےس یورو تام دا نام |وکل وسرل اب نامیا

 سم ص اسرار

 نطق ا ساوه تاب ی ےس ایبک ہیلع شا یر یاش ماا
 ےایکف طع ب انک تک ےس لاتا کس سا ۔ےہ یہ تفس قارصم تک
 فر انس یکن ا تطلب ےرسود کا اکں زرد ردا سیف ادا باره
 ئ کروا هد ولت ےک تنسدارم ےس یکم سزا هدالع . ستم اچ ہک سد کا فار

 رک u ار لور یک اسکے ن ال ناب ادا ١ کن ول سنت تسرود هلل
 غل ےب وجد ےک تعاطح ا ایشن ا ےہ شرف یھت عاط | گل وسر روتا ےک رع اطا الہشاسا
 لوس لس ےک ب جو ےک تعا ا کل وس وت ےہ ایر دوم اس نت = باک شا
 ج اچ تس یم سرا ید وجد ب اوتو مادا رو| لاصتاد لاوقا ےک پات س

 ماکی کد ےہ اتکت ساب لوک ےس فرط ا نم لر ےہ یر اب باک ےن را
 نے اک لا یهو هسته سد یه د ساک ساک

 مو سد یر نلشےکل وت ےہ اد تدامشس وس ا ۱

 نکے نر یا یار هدر دا یٹوھل| نع یطنیام»

 ( هر پاک جز هد اتا ںی تا ` قول ید ۷ |وهنا

 ےک یک ما ےک سکا جے ورق ہو ےہ
 ۔د ےس دانش را ےس ناب یکپ یلش لا

 ںوہ کی در بہ یک سا ترنم یەنام ا چیت! نا
 لا ضد ساپ ےس سیا . لا ۱

۲ 
 ۔ سس ب =

 تضسےروئاھن سدا کس نیسو یوم ھذا ہدالع ےک تفس قاددصماک تک '

 | ماع رتل او هس تبگ ربا شم رم لگن رک ۱
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 وسط اش لج هما ںیم رک یب آس ا کری سس رب تسیدانیل چہ
 ٠ قارصم# ناسا دا سایر ضرار کم عن احا ےج اپ دمی کن مح

 ازہا وچ قبا تسوس ار سرا وو قتحر دوج ابا د ےس ارج کز ید
 فرم کب تقیقتی روا او بجاد کاتا نر یک ازت مع

 ي اوم ایگ و راقم تال یب تاتا السار لع شنا یلص کل وسرد ۱ ميل 13

 اش هو ےس ملص یه شامل ص شن لوس قام ات سا رب ںیہ روط
 نایب یب جن مش پآرج و ےل وہ یہ دھْندا ئراودماداروا

 هو اقدام ںیم ہلسلسےک
 ہوش لسی ےیل یار وسی لاح ترو بج , ٠٠ ۾

 ید یی چا یلدا ےس ین نا نور “ہیلع لا کم | لا رسا لو

 ےک لس ہیلع شا لیڈی ا لوس نان پس زر پ تما کاتا اک چپ یگ
 ؛ ےس ککے منت یک ا سرک ی ( کل یخ ںیم دلی مینی ُفارف) تاصدا

Eان و ہف کن ا (ںابزلارخ ار هر فو صم اب مح  

 حض ےس ںوماکے یل اے ہاتھ لک کش !نعمه اوت
 ںاکںیڑہ سا کب ےارآ  تابیطلا مج لج
 “زچ یر ےالل ام ا ےک ماما مجدیلع مو

 وام ام اب وک” رمخم امدنع شید
 )م اید شدو ندرگ کب اروا تم اک یل! لالع مو

 سار درن ا قره ٥۵١( تارعالار منریلع

 مچ نو لت ں ور مات لا م کو لیکر وت پہ ماع اظ افلا ےک "یک یر وا

 یل ر یر (ہدالع ےن اود ایوب تیک ر ھر صن یکی آرق اوم زخ ات
 یک ید عم مادقم یا یکس ا وہ یی سه پآ سرشار جو فا اکع

 هچس یک یاد یبا نفس او ما رس جو بوک تاور سا
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 -7 ایی افلا ےک سا

f4 یادداے یک دہ بات یب اف باتل اتيت ۱  

 ےس ام چای تام بیم تلٹمو

 لوپن امر لی یر کت آر 1 چسب لید سطحی 4

 یک زیپ ولي یر کر رغد ل | لالش اروا کت

 sS سجاد مک آ "سل

iuسوار ل تو سوا رج >لوسردا ۴۵ نت لوس رھا  

 هر ےس سا ےک تیپ اوچا هتع مان

 ۔وہر سد یرشح ا) هد ااوقت اد
 1 کا اد تعاط ۱ گل وس ںیم لن حس تہہ هر لع شا نیا هدالع

 ۔:ےداُشرا .ے )ا گر کالم باس تک اطا

 کمپ گل وسرد اگ ها ورک ت عاطا عن لوسرلاع هد ۱۱ وعیطاد

 اسب قحتس ےک تمیز اج ںس نا لآ ر نوگرت

 بن تھام یر

 سو : ےراشرا ےہ کد

 a شاذ تاب راد حنا اےسا ہللاوک ااونمآ سا اهبا ای

 وج ساب نط کرو ساسی لوستر هد پج دم مگییح ام مکا ءداقا لوسرلا»

 ی ین میدم سم ل اشار

 ت رس س2 لاج ل عش ا کای

 ڈے داشرا ےہ اید راست باس اک تب ا 7

 ف اےنپ ہیر کیف یش ماکت ہک پے اج او ذکر تداوم یک یداا ھل
 ( تی نیر کان اتم ات یی حئ یز
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 یقیقحرو ےن سا کت عاطا گل وم ےن سج نقف لوسرلا عطل نم )١(
 کت ع اطا لا (م :ماشاز هدا ۓاطا

 ترکیب تر تیره نیما هل نبت تنك الق دب
 شال سایتروا کے رک سکس متد یکسب درک ض غلف لا می

 اگے د ` ۳ :تزرل)
 3 و ٹا .ےلپارڈ یب ےس تفلاف کم علوم ےس اش لتر شا ےس یا

 ترک شل ا کرک ےک لوس س لزج . نعنیتلاخ تب لا سل
 تریلر و کس سا ےہ اردن ںی هشتم بیعت ناکرما
 1 باع ل وردا شاور ایر آں سا ر ملا پا نعم چیم دا

 . دارا رکعت فل اه یک آکے ( از هاش یک رط یگت ابا ۹
 تعاطاگلوسرردا رک ع اطا کر فا: ور لیلا اوعطاو مو یعط الق
 ےس تع اطا گل رسردما شار متر آس چپ درگ ہنا تا اولول ناش
 رپ وز اکشن کارکرد رضاك ا بحی ا

 رس سو ارل
 ۱ داش یکے فلا جا کت الا ےک پان یکے ا ہد ہک کد بن تا | یکں نا یافتن و الس فس اد کے ا
 یوکے  تروعراد نا اردا درم اد ٹاکیا ددا تنموم ون مو ناک امد
 نگل واک ادارشا بجسد یا گا ارم یل وس سد دزدی اذا
 وہ رایتخا ںیم ادم اوکي ات ںیورکل عت مهر سم رخ ام نوکیا
 ہر ےن ید ( ناب د اچ ںیئا بسا ںل یس سم هلدا صعت نمد
 تققحد ود یکن ارتا کل وس ےک یا ددا !ریعپ اک ال لض ںقف

 زا یر ردد تام تل : سو پاخلا)
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 ےن تب ( تلاش )مرا لوس وتو عزا تالا یاب ےل ا
 (تاباتم اعات صعاطارواز ےہ ارد »راس نر لغ يات سقف انموکف اس ےس

 ۔: ے واش زا

 شے ے نیم يک نام قف امر ہڑروا هند ا اتمآنول یقیع 300

 ےہ یر کد اقا تع اطا ےس مدار لوس دا رپ اتعطاو لوسرلاب و

 اد هرکس یا ےس ںیم نا ی مک تب ےک ار ھچب مېن قلرفلوّبمق

 دورہ اچ اک ومد ع کل وید اانا یم

 . یجب ی یاد ابا نیتمژؤم اب
 ؤا+یابتکل رض رک ساروا وا نان پیتردا یلوسسو هلدا ی لوع> | ذ اد 13

 یگاپ ذو آ1 می رای کوا دل جنس نیرض دامن که
 ۲ ساب تفکیک - ن یضرصم

 لوض لار داف بجورکں او ایبک ناو کس نینمومل ]لوق نا امنا سر

 نارد ےک یل سند ہد کا بابک... یلدا یا اوعدادا
 رو ود ہک ےہ انب برق ابن ارآه کی ۱ !ولوق ن منع

 ےن پآ لو ایل نیت میدن ےتدرہک استسطا و انعم

 «(ایی دصیف پ آو ایل لا دوا ؛ایاض نوح | ره کتل داد

 ۔ےاد اپ عالم نیا ار ابا یکم

 هو بج ساید راوصت ےس ںیم ماو ےک نامہارآےن هناش لج ہا اک
 تزاجا ےس پ ار نوه اس ےک رسد ہیلع وا لی شا لو (ںیں لی ات سک

 .و تسداشسز سہی کس ناب ےس ںا دئل شل

 7 نرمول اد نامیا سمت اوس ےس ١ ا نم آنت ان وتم ولا انا

 پل ور ےک اروارشا عناج:لدد جیپ !ولاک داو ںلوس سو هد اب
 یھ اسے لس ہو بد اب ان ابا ١ وبشدی حماجرم !یلع هعم
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 یس رہ دا کیک ضر ںیم م ي ول ذائتس یخ
 لو ج تور .ںیمہنیھبے اج ےس لا د نب ذلا کشل دا جلد سم تزاجا ے لوم سا کد : کد زئنسر لنڈ اتا
 اکی گا تزاجا ےس با( تردف تنر ہد اب نومول
 یا ارپ لور ےک ادوار ایٹ کن دائ ںڈوس سد

 رمہسصض س کت رس رسا مکر اک تک ییفعمژر | نا هدا مل سرو دری تن اہ اپ ترک انس ی ۱ ختساو چن ڈے ناسا تزاج| ( یکے نک اجر ےل ےس ماک نان ھونا
 یب ادر داد غ توش سلب درام

 ۔ ےہ نا سہ یں رولا) ۱

 ورا س مزال ےک ناب ابا ے اشسا بج
 ےس پ میت رپ سرش ںیم ٢یک اسے بان ایلیا بجگ
 سيم ےک نام دا رد کام اج خ یے تیز اما
 تگ ت ناجا یک پہ کس طراوت ن رک کپ اچ
 کوب ہی رز ے فیداعا +'مزاماکپ اردا پیف
 م ا ںی اید هساک د تن جا ےس پي یدرم ادب
 اعم تنس ابا

 ر تم زالوا کرو ےس ےک ماهانه ۱. يا رو
 یگ ےل لیپ نادا ےرکم اح تیار ۸)۱ یک الاپ هرو هر
 استشار غش اس ےک نار جی ور تگ ہیلع شا یل ٹا لوس بر
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 شو ودر ےس رکی ایہ لیتر احا لے قضا هک اشن ےس
 رشا نارقم مارکہ اص ےک ےس ملک نیا نآرن ےک ےس ا تح اضد 1
 ےے ایک شیپ کری یر دوره گی اف مرا بین یخ
 رنج ےترکی وپ لکی کپ آ ںیم تاملاعمد تادابع لاعفاد لا ها
 ۔ںہ ںی ھو اس ےک ب يٴ انب لس یل ےک نجیب روم ا نا

 یکد وجد رک ر دوخت ماير د OW سا ماج | ےک امن ےھ پآ اعا
 ات دلت کا ےک پاها او, یاسر ورود | نم
 4۔وہ تک اوج طب هک ےب, رام نا ج)طںا م "لا امار اد لن ا ےس پک
 پ اے سونا ما ےک جم ت اب ل یعنی کمو ےک پات ا
 ۔ےت ےل ایس اکا شیخ ےک سارا 2 سس ےہ ئے

 پي بس یہی سود دا لک
 ۱ ۳ رب ش ر ر

 کہ یک قا تی ادر کرایا نہا یہ اطو ےن کا ما ان
 شعمرف یکم لب یل شد ال شا لوک وی ا ےن ام کیک

 لا ارا ہزود ISE 2 ےک ےئررکت نا رو تب

 تک یٹرفس ات رحا ےہ مکا اکیس اتے ےل ےل

 نب ایا اخ یکوزد یو ہیلی شنای شنا لو کا ال وک روک ا
 روا لک سلاد سا ےک وش تپ تروک ود تي مس ل وو
 یار سایز تیل رکا ایام یل ورک ال کا
 ےک لوس سا یل ادت شنا لر ون رم شن الو یم ": اہک
 خویش | یر 70 |( ا ا رور کل الع نہ اچ وہ

 1 ۳ مضرات ی ےس بارسا نیروی یبہ کم
 یارو او ے رٹ را ہدایز ےس بس مت یم: ایاز داده
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 هے 2 لول اد ےنرکل گپ ں آر د) اچو ادد یک( ماجا ےک

 هم سوپ اراب کت قو ساپ مارک مص راسو ہیلع دالس ےک ا ٠
 ںوھ داد ۲ ےہ ل رک ار هارد | ےس او ڈر اب ترک ره علصص یا بجے

 ۱ ترا مست تل 1 عرق و سا گر لینا یا ےک

 مار ا ایارکق لحن اف تقدس آپ د هروشح کاش شا ترسم
 ا 2 بسروا )ےڑڑود فرح یک ا ےک پا ام ات : وت 1 رل وک

 ا پے مارے ات ل تھا | ری
 کی بد ےس ےت کپی مک اعر تاک رگ : ِ

 ےک ا ھم 2 در جسد وک ا ےک ےس وڈ پز مکن تو انت ےک رکن که و

 ترج ےس ید اذیما اھا انچ رک تد ا اب تلخر بیس وک پآەد رب

 د يز کھ د ےس یکل قل ت اور ےس ورشا یر
 یکے اگل نا ہیوم کلا ےن م ہیلع شا علی سد

 رگ کد سا اون یکایک سرخ

 ےن پ بب ےک یادت ل اینک هد ویسی کمو ےس 1

 سکا یک ےن جھکا یم: ایا رد اک در ا کک وا سا

 هل ره ایٹ یا ین با کن وب

 لاو عا یر ید دخ ر بیس لات رقحت باد ششم امت ےن ضایع یف ای

 ۱ ۱ . ل

 کک اکے چ دا ھو زاب مو ہیلع شا لٹا لوس تو کی

 ۱۳8 ۷ ۰۷ : ےیل تیک داسر ادار وا ہعقاد سا ےس فاٹا ۹5

 یھی قاب ون گس اک خلخندخبازکأض ایع ضم ات ماکت قبس ر لپ ئاطی هم
 ۱ ین اکے کر بش اج یا | سی ديلا , ےہ دو ن + رس جراح
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 بجے صو اج برکه اا( لر نیما کپ ںیمز ان ےن پآ
 ما آب صو. ےہ د ران[ لج غا یک لوک 7

 هوم غیرت لوک سچ ےتا ےن مت: ایا سوفٹ وہ رام ےس
 دسر را لیپ ی بزار ےن پہ امید ےس اید باک

 ےیل ےن لیتر ب ےک :ایارف ےن پا ےس ورا اک
 - یس ید را ےس یم سار ےہ وم یک یں ویچ

 رو کے ایکن ایب ںیم تاقبط ےن ہعس نا
 گرد یکے نرم کو نیا اسوریاعر شوا لک طخ ۲

 تل شا تم مل رس الآ( ی جز امر کن یھت ی ارپ
 هاشور موکت ماورچس ھا وپ مح کیک
 از یگ 77 اسےک پای اصولگرا و مک وج

 نایب تبوف گی ورد ابتا ےس مارک اس ات تاب درب
GAادب کر سمیع شا یلم ا لوس یک ںیم وم اکا نمد ری یک  

 نرد ترے رل | میع با اعداد الا ما سهام لینا

 ۱ ہل ایکت یرر قلع کالم
 لو یمن ےک یم یز چ ڈو حس نبا ند ےک جت کیا
 انس ےہ ےئایفیوکپب آے ریوعس اراده دریا
 اس ایج نعیم ےس یں ےس زاو رد ےس جسم وه زا
 ای رتو ام ہی ےن لو ہیلی شو یل رک زر نیٹ
 هد اجا( گر روس نب ش ارب :ایترح

 ات کے فالتخ ا ےس مدت لب ےراب ےک لیت وحی تای او مہم ۷ج ییا تاقبطلا هم

 ۔ے اھ ل کک قل ا ںی دابا اب[ نیں اہ کد بق لیت
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 رب پاس مس دیر شا لوس ور اک ارگ ب ی ضر
 ںیم نا ےھت ےب ماع یر شوک( قوای ر نر وا لعن لوت ےک ب پہ د کا امت ایہ

 ۱ ںیہ اہ یب ےل ےنپا رک لب جم اکیا الخ ےک سای کک
 اونا دنم کاچنام و« هنتخ لوسرلا ناسا

 ۔ے رکی زرد فالط م[--

 ےس تاچ فا کیت نم
 و رو وب و تور سل اعم یک
 ے ی سرب دو هدر ل اتم کس ا اب از ید لای لوت پہر ا ےک ےک نم

 پا ےن رک وم کک ملے کیم سس ےس پآے غاعدززم ا نب باب بج
 تره کیف قوس باوا ا ا ا 2ے مایقےکر کش ےس ےل

 لات دا ( تیل هرم اد ا) سره اجا دو پ آں اعم بد یسکبج
 ما الو لیتے دروغ رت یک یہ 0 از تسمه یک ا ےک
 ۔اھن اف فا ےس تار کپ روا كو کتفلےح بای مے راہ ےک سره بس

 مٹ و ت تاع یکس ا شکببایصو سس یک اپ ,اصبت ا
 ای اک یم اس پد سر در تط کپ لر ےک
 ےیل ا رھا یر کوکنار کیسا دا تگ یر وک درچ کن ا نل ےنپا
 با آب / هه شید مکن پآ سس را ٣غ وجر ےس پ اش ما

 اوو هو اعےک سس وا ترد ےس اار عمو یک وہ نامے

 سرا
 ےک کے پا یں وتر وص ماش قاب ہدااع ےک ںوتزوص الا هر لا

 رروط زس و ا لتس ےک ایک ور ارس جو ںوچ ےب ددا نی اگر سرو تشسارم

 مه ےن تبت ا | سا
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 بت اکتعاط اپ بے تاند یکم هد لود
 ہا ی لور توقےک ےن ایرخ کمی رک نا لج شاد مار یم

 ںیم یک د کب ایج E وع اس تمعاط ا یکم یل

 نون 2 او ےن ںیم دید مارک اع یک ہہ ےک تاند کپ الہ ےیا اش
 ےس بتایا رم ںیصن نر الل ا ےب شفا انکا در کت نس اک پا
 روا پید یقم تاس ےک یگ بز یکپ آہ د نام ماعود ےہ ت ام ارم ض ات حعاطا کپ ا

 س یب ے ے قاشا لس ی رز پ رے سا) یو اک مااا
 دوام شر قاشا لسی رپ تعاطا یکب انا سہ نب ےک کک ت عایق ردا
 ( ےس ضصض ےیل ےک کت ت مای

 درس تخاطا نایمرو ےک ں را یاس او ےن کے دجاروا ماکپ سکس ا ہواغ

 (ںوا یا )ےک لوس ےیل ١ بان ووو روط نا لوا کر بور تلخ

 مادر کھر ول ںارک کل ںووو صاب ےل امر شا کی درس فا تعاطا گر سینیٹ دپ

 تىافوا زار علروا تایخز انے پا 1 مور تط گیرید تعا رک که ی اروا

 ر لص لور بال مد اا یکے ل اشو ا ماعصیصاا ےک لو از ورد

 وارن تعاطا 2 ہرشرواصے لو“ تیل تس باس میعمم دیا بی کار 6

 “ا تاذدا تر ہنر پا ابا ایدہ ی ار سیا اک

 SIS | رم ےب

 ایما کاش لعشر ۓ سا هل

 اپ ت و الو وی لوس زا تاب تافل وس سک٢ نخ ایڈ

 4 11 A شر لت . کباقع | ىلع تلقت !لتقما

 پپ ۱۰ ۓھؤا) واو اجر اہبیبقع لع لقت نمو

 رپ
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 ےہ اگل رک ت فابدد ےس بنا یب م اسو رع رند زی ت ۳2 ارو
 e کت فس پارک ا

 درر ل اع کن کچ اما ے4 ہا ہن تاند ) ےک پآ بجا
 ارض شرب ےس لانا ڈ اعم ےن پرس ایارف اور 3

 نکس سا ےس را ےل ےک لصیف دم ل رک
 زن پیست کش اد پاوه اعم

 رشا ںی ؛ اد باوج ےن قایم ال ت یمن ب 7 ارا
 تر ؛اارض ےن پآ( اگل می ےس نم کل وم ےک

 روا را باک ےس ےئار نا بی ای رهام یکم
 قرن سداببعا ساروا اکیا ( شر کش الوصن تشع
 دب لس امرشا لس کپ باچا - 5و ورد ۶1 رسک
 قلم س : ایا کرا )رکا پد یسک داعم( نج و
 ہداتسسرف ےک ل ور ےک ر شد ا ےن یک ی وداد از اپ ےل ےک ثا

 ی کر لر شر کالم ی کر ا ا اعز

 ص اقم د ےرسی ایل۸ ےر قم یرآو ٢ک رت داد ولا مااا ردع لا
 ار اکے اور سراج اطظئاعردا

 سا و ےک ے2 رک رب نس ی ارے ت اید یس ےہ تا ام للو
 ر هم ی تہب کسا پے اک لاد سل سل الی وڈ دعب ےک 4
 9 ےہ رو تارت

 اک شاہد( اتے مر ٣ے سفر ہد! ضی نل
 و تماس ٹن اصن ور اش

 if) زر لب لن رس و یز ےک بآل کد دل ےک تیا ما هلس
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 ۔ںی لب رپ کند ایک اق بت | ین ی م ہک ےایامف

 یر ٹرک با مرام ناد اعاد اور کا | نإ

 ےس رے ایل تنے نس کہ جنب

 یو 2 رود نایمر دهد ات ےس: بازه مس اعر شا لی لوس 11

 ت27 7 ر و ےک و ود رخت اس ےک یول ں وفود نام تک کب بتی

 3 تیم با

 ۳ کت اور ےس یش رب )سرزمین لر یک اور ےس مولا 9 تعا رد سا ےک 8 یب 2 حرط سا

 ےہ یک دو هما ات لک ایا ایف ےس راسو عضلات ۹

 ںیم را نر ا چہ کربالر ھا ید شر ان انکل طب سا تے ہ ورم رک وک

 لر ر ویس امری

 2 واتس ےس

 ےب اروا یکل ورکول ت عاطاوا یکے ادرکت عاط اررا 7 !اوعبط او هد || وعبط ۱ و

 زا ایتیرچللآس یں فا ںی ناضمکضمر ص۷ ا یل واد
 یل وسرروا فرط یک شاک وے اوم ات لا ۍوورف یش 2 عشان

 ۔وواول نط ۔لوسرل !یلام هللا

 لو سدا اد حرط یا ان ر تزط را ب یکے د |یلاد س یا نا

 ےک تاج از ےک پ اوت ت طا یش با طا کا ھر تاب یک 8 اوس متاس ن نمک

 سیر جا اسے تیام هان ےک با یک ور تط وس ی تت حرف ئے ںیہ ںی اس

 ےک رکے راز تگ a اوس ردا لا ےن ےب

 E ۳ سند رد یب ےک ت اند گپ داود ت اڑن گر کپ ا اوت ای لر

 تاند کپ ودیر ارپ یو اسیر پک لاک
 ( مس شاد ق ںی یب تی گاز دو اس سا

ij۳۸۰ صبر یا  

 ضر تست خاطا لت نسی چاہ ےک تاذد کپ کہ



۳ 

 رک رجوع کیش بالا ات وہ سہل وت لہ افتسذع یک رک

 ۔یگدپ نک یف ںیم تس ا تنس یک م الرا لمعلا یاس ی
 ہد کس ایک اور کتان دیر وا ترعص ےن ماعدا ید اما
 لعب د شوای راس کر: (ارراتسا ےن اسو راغ دا لا لوسر سر

 شلوار :ایکتفایدد ےن باھ کسر صا امر
 ےن سو باز پا( ہد مایک سس | رو اےک رک اش اوج نوک

 تن دونی ایڈ یریض تر اگرچ لغ اد ںیم ت نج ہو یت ع اطا یری
 ۔ایدرکر اا ( ےس ےن ور اد ںیم تشج) ےس سا

 ول یکل قلی کت اور ہی ہنی شا یب سارع نبا تر ےس مام شايع
 ںژ ناطر تقاریر ط نک حا لا 3س ےن ملی ہیلع شد یار ر

 ترابی نیس ئاسا لام نیز سمت کے اکو ساڈے تا
 ںی ےیل ارو اہ والم ےک ت دابو سا کے سٹسونپ یا هر نه تاک

 - رایت دم سا لو قوکن میر ےےاج کت عاطا ال ا
 سیل چادر ید ا سارق سد انس
 ترسی کل وسر ےس سم اروا ے ب کال ش هو. گرد ہاری گولے ور

 ۔:رکے سارک یاودےسہن شا یکے داس نم ضا رطح ےس را يع ا

 ںیادابیلارع ےس ایزو وم ےن اسو ر لع شا لصد | لوس 7 فر

 ےس وک یل درا یب دیک ےس ںی رضا عو لاو ساعت

 نوو صخ وه اسل وا ضنوانعوہی کپ لور ےک ئاسا ایک رع

 رانا پا ےیل تنکیو کو اسیلار گا بیو وپ ںی یکے اد
 مومن ضرر ا ات رکا منا مرک ع اط روا انس تاب کری مارچ یار
 تان الخ ےس تربت اسکی اب من زوج ںیم فن کک د نوبت

 الا وا ید کت نس ری تقو ے ت انلتخ ا نادر یم سا ےس ائ
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 ےک نم مس j و تا تاور دا ےہ اور گم ارج ۳ یورپ کت تاسک

 تای اس نزن او سو ا ارد نیو کس لب لوا
 چکا ر

 کک دا | مات یاو کتک نم
 ارم تا و دل صدا لیست ےہ ام مات ڈو
 کیلو اھا انکو رہے ںولش ی او ےس ارنا ہا سما چت مکس
 انت ید بیتی طب که رپ کرم یخ لو ہیلم شا یلص
 3 ےراشکا کپآ

 بس 027 سما سیلز ا ںیینیچرپ سفارش

 هاو اور جم یاد ز کس سرد یس س شید
 تاک کے اند ایا تا اسکے سا ءان ےس سا
 ںہتبسضر یکے ار فس ےس هد ےہ تاج ل ایپ س فدہ س

 سد, ساب الاد ٹکر دای ہدایزگ ۱

Es کت رس ی[ | به مدار 0 زوج ات J 

  ۳۔ےہ فشرده اےس بس تیدح یب بورس آں وہ اش اب )را مولا

 دیش وام سکس سا کلا ےن اح "س۱٣ ارا ناپ اج
 دین وا انا ام اسلم بسا کن نکل اردا ا یو ہر یک یش کم ع اجے گرفت

 یروہ فس ول کاو ۔ےہ ایک اور خاس ےک د یز یگ افلا وریت ا می قر دت سریع
 تا فلاب اکا ںیرصااپ اک کر اھ میمن یا ما: نب!

 یز قن ےس یاو کہ رسول کف یب دصح سا یں یم لی مس شی درو کیا
 هوس

Coba e 



۱۱۳ 

 لس سل کک نیک ڈیم الت ڈا لوہا
 aE 7 کردا را ے راک

 راول 627 7 عطا نایک یا با یک 02 لع روا ردد لوپ

 ست ,ج بس اپ ات اص بای ارد ےک اا
 زرد پٹ چ آں یہ روف اک ات ب تم یتا تق تقورب شرب شد
 یو ملا یلص رک شی یکے زکر ایک تم مج اد عشر دا ہم اا | لامضاد لامنا ےک
 کش زکددااز ارس تار ور ٹرک ا ہیلر ےگ پ د امت نا یت یال او

 تقر مہ تو سا ہاٹ زا سے تیارو نیا ہا اج ٹیگ اک

 لاعاد لاین اد ل ارقا ےک پی ا ہوش لاش رد اروع ۴ کیو د دا میام
 لب عد سی وو گم:

 اس نزد ازور ےہ مدت ر لوت لاس د یی موج بان هل

 مسن ےھت یکم تند رضا ںیم سل گپ یاب یاب هد 3 نی ورد
 ےن یا آه ےٹاس سما راکت اکا ی قران غ ترض ترضح اساسا

 .؛پایکل دنا اطا نرم تل صد

 ناو تی ریز نب ون یت:  ےت امن ترشح
 را یراپ ےس دان سیر کا اسار ابآ
 وو ند کج ھتیکا وہ عاح ںیم تمر یکم کلم یک
 هاو سوق سرش اسس ت تسمه با ادیان دنا بورد بآ

 سر بتاداشرا ردا لاعاد لاعا ےک پس تاب تاک و

 مار نددا د اک اسلا که دات مد ید سید ا[ ل وک

 الت ےگ اوت اد

 شال ورا لی شعر 7 نا یا ماما دا لمم زیا رک اص
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 ہرا یدک ت گو یکے ےک کردا ے تش یکے ن مکی لصف ام یف اللغ کب کہے رنگی ہری وک تہ لق کاک اذا ٣ ۳ ۰ ریه دا يا ار
 بد ا ےس یر مر ےک ا : 1 ۔ ے اک 7 1 020 2ک 2 رہ ےک اردا پس مذال نی دریک که

 و ارضارٹچ ےک ررت | ہد ےھت اب ںیہ ںوجتب کس نیم ا
 لوڑے ش١ ہو کے ے رکا ویک م تمدخ یکم سہیلی شو تر( درو
 وام رشد ا سن تمدف گم سا ےگ ترے تشاص کزادرود ےل ےس ےن 27 کوہ نس مو لی شا لصرشا لو ںیم ام ابی 2 ۱ ۱ 2 ےک فیرم بتل دل تک اک وفد ےک سیا ) اشک اس ےرورد سس سک وا رک سس اورڈا سجے 1 اکا و و

 ۱ 2 کل قنتیادد کیا ےڑزع شا یشرماع نب ہی رویای ےن یاب مال. عرش کے کل صام تعفن ید اید لے یف یو ا رک ظن تط کچ مم ید یک سکس درس ارد رود ساروا امام سپاد
 راز الود یب یک ارد | کس سک! التیے رو سک

 روا ےگ ار ی ےس ل زر ےس دب بق. ےہ یاپ دود نم
 ایذا رد سی کوو ام ںی تسرغ کم یش لرش لور
 لار کس اوج سگی راش ںی این ےس ے تری ا سد کر
 کد متےن یکم ترک لاد ےن لپو ددد ںیم عب ہد بن
 وز لہ لو میگه ۹ ےہ یل اک ١وآب االیهصدرد
 رار ترد و کا دا + سان کب اگ

 تازہ ےب ن ٹتد سے ہیک ام ( ےہ نہ٢ ی امر
 راکت ےہ در ےہ روز ےۓ ہر وک سس روا لر ايتا
 ایل رک

۱ 
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 (تردذتشقورود کاخ گی لر یم اکیا ورم :
 3 ما لوس روا قیلمتس ی اددزا ت کت ل تاد ا

 یورپ کپ ایک یر وما ادا کاش ےس ےہ کا بلر کی فایر ےس تارا اورا یک هيلع

 اکی گدی ان ںورد یکم سو دیلع نا “ھا لوس وکی تارطم جاو ا گی رک

 انہ یک شا ےل درک کا سیم ےک تفرد ےس پ | تس ار هار ردا ) اراک

 ہیلخش ا یمنی نما ےن لو کن پرگل ھن ع ےس سام قاد اک اھ ییا
 ہول اک وب نما رگ اد زر رک ےک ےن کت وا ردراش مری ںیم تسر گر
 وا ےنا زی یر مس مت رفع 5 ےہ رک اراک اه ےب ےن ںیم تل اص هود
 رم ےک دو ںیم تلاع گه زور یک سور شا لی شا ل کیت

 تاتوارضعیردا ںیھت لرگایاجس 1 ےک تاربطم عادزا 7 پآ یب ںییروففخ کا سم

 هندسی قم اچ وا ےس بل اسمو قلعت ںوترو ںیہ دو واک یبوست
 سس وکوت روک سکس ہیلع یش | ی رگ ی بی مث یا اوت سک ٹرک

 شی امار( دار تر ا ہو ہک د عر مز یکن با وک ع اتت رنک
 لسا ترا عر سے ے شود ہلا اک فا رد ےس پاس تیر وک یا ۳ ےس ای اس

 ےس سا رو لانگ اسب ںیم و شوخ یک م کا ور: اب سن ےن یف ےس ہک
 مرچ ےن پآ و ؟ںورکلس اه ثر ایر کوب ےہ اچ ے تروق رک صاح تر اط
 هراشا ترم لشگاع فرح ےہ پارت گہ یھب پتر روح اد نک ۓیداربد اظافلا ید

 دوار وک یا وہ اک کشک یو ر تاع کا یی ہور دادو ایر صقم کت روا کا ار
 هگو تہالع گر ون فسر داغر ی ہا یا ےک نوخوکس ا

 سس ے قال مذ قا اب یبتت عروس یتیم ۷ےس ا ںی ںی یک کیا یرافب تھ
 گز مع کر رک ارکان رب تارتا ایاھب ےک ض بمد ےس تسر شپ

 فی انکل او کت وکی ۔ چرب کج دات طا لسی نوا ےےلاز ےک تا اہ
 وہیل می ںیہ انکل دا تم شیره ای اغ ںیمتراساز از س ا ےک شامر فط یھ تا
 ایگ اوروگ رال اےس ہا تر اش روا راسا ياب هل ساو



 وی مانگے ب تاب یر ساد ہی
 زا ےک لسو هه لین سس ۱

 روا بے یاری ناکا سا تڑپ رام بیر دا اکی رفع یگ نلاعاردا
 رھپ کیوں اسکی تڈ ولید فر قیر ارد سرو فن یکی ابد
 تم مو یکں وتی عم شام ین نقی کال ید بت منع هه ےس تپ تا ی نا
 ین ناضم کر رم ضیلرف | ےک 2 د طی حکیم قهر يا اب ےک پآ
 سس 2 ےک یک ےک ا کلو قد رم سا ےک پر شرٹ گل ؛ سش
 تشد کرم گو 7 راد یم اکی کمد اوس ےہ تر تورم ںیم لا تعاطت تراب
 0ت گورو نل اعنا و لاو ےک ي ا بر دوو"

 امام یا (ںیم تّقو رم یک اور ( ملسیلعش لم شا لو ںیڑا ودالع
 یار اغ تاچ ماع ےیل ںوہ عج اے راس نوع ترک اا ہت رار ق
 رو روا ےس شو ترا اتا ماه | سوز یک روا عی اب ےس ےب
 راما اچ (اھ ننکانہ تیم | لع ل اعفاو ٰلاوتا ےک پا اک راح ا یک ےس ساز ےک رال ار کب سپ آ( تور بحر یب سونم
 " 1 بهت تی اور ےس وشر یو وس نیر شارع ترخح

 سو درب ےکالود بین یه دعا لسا لر
 ۔ںیئاج ڈاک مکا ےک رسند یکی کند

 ےک هر ا رس قورس ی رم ے یا

 گرو تری اد ی کن وی اجے س غ لاو سی
 کسر با کی تمرینات نا
 ان با ۱ وک ہم وک دد یوکے انہکب ل سوک دام
 تک ےل بو انکو ا ےہ اکبری ویا کا
 ل ےک لپ نیا رم اتے نیزه در اب
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  2ےن داسا کو درام ب اریس کب سوم (

 ے بست نس یک و هیلع مد صدا لوس سکس تاب قردق آیا
 ںورمدالن اروا) تے ےئل مکاں ردد 1 !تاوج خام و

 ار بقا ما تی( یقع رز بیعت کهاز تب کپ آت بسب یک
 ته يک پآر اھو دارن لدرد ۱ 2 کت مس 1۴ ب ارا وغو و وعن ب
 ما ترضح ےس (م 7 کن |یسدار ےھت ےک راک تعدەدایز ےس ہدایذ ںیہ
 ےے ر کای مکس ںیقیع ےس پآ؛مازنلام اجے مو یکف خش نیم خار ام 7
 ور رو اصلا زود شنا دبع تر تفت ےک

 ین کیس وکوت کت نس ںیم تیا ینہ
 رک ی سرش لدا ایک

 کش ۷ک روسری. نو اس ماترد | سرس ایاع ا تررحیسب ارا, مع
 ۱ دام یس ودا لوس فنر یب ترینر پسر او سست تخا سیا

 روز نوه تسمه ان کم نیت اک وتی کب ادا اسد ا جب ۳ پک : 1 ۱
 ( قل الم ےس روتسد ےک اہ ما ) دوا ایک کی ر 07 یونس غیا ران
 وار هپ وین لوس ہربل و سرب ں وور ندا ضرب
 ہیلع ما ٰیسرثرا لوس یبچک دم (ایلرکھب دارین سری یکن آر
 روت ری د لرد توش نت تو نه لاصد اسد
 ی با کس لک کٹ اک سا ہکے سس از قد یک کن نا 19 ریتم سا کسانی کرک ئا ار
 ا

E او کت ر ۰ ںی e 
 باہ اکو ورب ےس یکن ار
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 ین و انی السا س السا حلر سست ی مس او حول ا ہیلع یو دیک ت نس
 نوری تنس ںہتالخا کئ کی کن ادم ا ےک سنا یک نام 22 تباہ اک

 ن ہا روف طب اض اب ےس باہ کت عاری ید تر متن
 ےک م ارباع لسو ہياعدزن ۲ یس ردا لوس 7 یک ہد سا ۷ نر

 1 ام گز ورو بش پا شرع لوط |« هست ایپل ل اس سلیم نایرد

 یت روھ یک شرف کیک یسک کت الم اعمد لاوح ا مامتر دا یب فو ماو ال اعداد لاو
 بق منم ماش رگ دا انا ریل: ںدڑگکک ےک ا
 تره رب لخت کت عباد مانا ےک ما او ما کیک
 میلی یس مولعموکی بس یھی ددا یھت ترور تیک اترا ےس ےک مایا
 یر اش یلدا نمکی ماسال
 رسا یساسار دا لپ اک س نزلات السا س یئالسا ترا گچ

 در لاو بسر یا ہیک شی کپ 0 يبو 9 میترا یس مرکب رداا ی

 تیرو ےس ووالع ےک نارضرپ رو قت ا میل او ےن اج یک ال سا اس یھب
 مو هدا ےس هداین اپ سرور دا نیک نت ث ره ےے رر نب درم یس ہری

 لورم کا نآرقوکں او ےنآے کر ہود کا ییا کد
 نام اک میک کہ تفت یم سا دک یس اوہ اوہ یک تیرول مک ںی

 حوا کا یکن چڑ 2 دمر وت باما ے تم را ہدالعغ )

 ی ان ابتک منتسب یک وفد لح ایف فی ےپا) بک یخ اھ
 تو بولطم تشدد اب رو | تطناح یکن ج ںیم زی مات یا ہد ےس سا یکم و
 1 ای هردو تشاو دار توت رد( لوظف اقا شوره ساک ےک یز

 یک لرآروس ی یل وتر لو الو ڈس ج سوک ار اس ےس نازی ےس
 دوا ناس ادرک ترم ر ات ارب نک دای روا سره اب تب اروم لز | بش

 ی جا سن جا ایر ےس شش اغا نام ینا) نرو ار ما ین ۱
toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 ۱ نيم نیر ری رکی ھکد ایناز وک ا هد کام به

 تاند گپ رکی ےہ سلامت | وردا ےاؤداعہب لوول ر شید | عون عی

 سس ےل لاو ابا اشاد لاو یتیم ات ےس یگ ز لاس سکی نک بل
 یکن اب وکم را جت یز ال اکس وت ام یکع در بن ید ایک
 یر تافافح یک فسر اسد اس ےک ےل رو یک دای رد اس تعفن
 جر ست, ایکس ا یت لیپ یر اوشو ج ںی ی اردا یت اف رکز گر رپ ینا
 ۔ےس لت

 2 و لإ ےمف !ںسس نیورم تقدیم لد تنسو 1 نازەد اےک لا ر

 تیتوا :ےراشرا حلعتےک نج ۔ لاتا یگ ردا عم اس ےک لسد بلع ما یس
 دوار اس ےک تب ا٣ن ار اک ںی یم ےک الع تال کپ من | ماوج
 ایک رد قہ شیدا یوق تب کے اجرا س طط طاقات دو کد ادار دا
 ےنرکاویپ تاش کوش یش ا باک اس ےل ےس مولا ارعا اح و طخ کس
 ںی و دار گه سج تابع نا ا رخ تو ات لوک تاو رد ¥
 727 یاس | ےن رکی اهی ر سر ےس مک ےک متن لاس ایکس کد
 ںیم انا ےک شا لوس نو ںیہن مانا یاد هلو سکه پس دازآ
 تا ج آت س ءادخا رک( ح نم ےک وج کن وتا ےک تند سے پارت
 رر ۹ ںی سه یاس

 شی یر یکے لی ہیلع ش : یل یو لی برا اڑے نرو لد عمر ضرخلا
 لوہاگآم رد تہہ کک کوا ب ےک سروپ د یورپ رک باعا حط یکن زض

 ےہ ایکن اب اس ےک لس مگنت بایس اد هو دا

 ارز کسر اس یار کت دام یک دم | تو تیر سربرگ ع تام هو درع ندا ا دا لوس سین ۹ ا



٢ 

 E نعرشا تگ دف تم ۳۳ص ٣ ) اک

 مکن ارت اوس وامان jd : لو هلند یی لوس

 سا او ایا ھے ضو ارس دا ےس

 ےس ضط کب اہ نس ےک ت دا نیر تاو کا ارز ےس تمام سا.
 ۔ںییدہ ےس لسد دم مد سد لوک لر تاب جنگ

 ی وتمر ے ید ارخل تیغ اس ےک ل یصفن رد سد وا ین هوا ترفح تمام سرع یہی لس

 اک نامی دوا چ شید او کی سا ام کے انت مولعم ےس سچ گی قدس ملاقات

 بوم تاسیس یی تو لعرلا بای اتے منا باس فرم و

 : : ناف ستم ےہ ٹو بجو ۷ تک

 '"'"۲”ش 1 تدر ی با اتیلع ج رخ لاق تیره, نع

 2 | سان فیر شما را لب < هیت یلص میل وس

 fel وچ کچ :لاتف ثیداغض۷ ! بتک نند

 شعاب رغم رجع ایک ۹نو یل ا٤ نله ام

 (ںژہتلرسکا اور شتخ ےب . حیمسن ٹیدامل | : انلق

 ےک بال شايل واش اغ با ب استکا :لاقف ء کنم
 HE ؟ب انوا رع تور لت4 ہللا باتکریغض

 یس! ترش رک وت کک مککسبتمم ۷| لضام

 یک شا فتح کے ایکو رکےن باتک عم بتکک انماوتنتگناالا

 ریل کات امت اسکناس کب انک . لاعت هل |

 تاو ےس شالا نور نبش ار تصح نر ادزلا عت( حیرت ین لر اس حر سس

 ۱ ۱ ۱ ہں رک

 شرت !لوس ایک دعنیشاس+ دا ید | لوس م لغ یر اک لاک

 رر۲ ۷ر
‘foo aa-elibrary.blogspot.com 



۲۲ 

 ایی جنر وطب ردا طب اط ےب س ید و یر اردا طلب اض اپ حرم مدار
 ےوہ وو وس ترع و درفر ہر لطم ںیم ےم
 اس ست سس ۳ شمال رو اول صعل | ےیلع یو رہا <ےے اہ تسات

 ںی س افتر یا تاک
 نمسا م5 هیلع امت

1 

 طلبی 2راه شر اوفا ںیتم یےلع نکنم ۶ یار ۳ ۳ ران یتا ایا ایا دات ین باا وەنە یس ینا 5 30 ۴ رتا ۶ اس ۳ یلص ینل!لاتف مع بس ہد يه یب مه تص اتادم لعمان اوەیاع٤ا
 تیرہ سگ گال یو بج ہل “سال !نس ې لشن
 راز وس مقتدر ولت اگ تیک : ىت موق ۱ حبس
 شام لرس ت ییرپ چم ے ت ومت قتناو لات ن نرخ لرز لر تامام تحدق د سودا تری سل میشم یلدا لوس نع ند دحت
 کی رم ےک یاور شرع ےک غ یگژرا لوس سنع ٹی ںیک ا
 دبا لکی تاب سا یری هد دم اول ۱ هو رع هند ای
 ےس آہ یه نت ےک ي لک نا انا تب ای:اولاقد
 ںیم بات اپ اہ بس هدف -؟ ان دنع هنعانعم ام
 یدک ۳۳ یک ۹ صرنا درا فر هاود)

 باس او مارس لا تع انت گل ا یکے اندر اظ ں ودع نفدد نا
 ا ی اکا یں رو ود ب ب اپ یت کد کل رم ما
 ید مک اک اے 1 اگر تکو نرو داب اتکا ب تاتکآ
 is یاب مک ات کنم تر ںی الذ از سفت ےک
 rr زس ()-انئا نم «ععمآ ونيف ا ںھتم یھب نکن مو ج رحد

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۲۳ 

 ںی E 0 ار. تناما ا کپ بآ ی)

 شی دا تضحں یم لہ ےک ے با کار انب ھص ےس ین ماا ها
 ۔؛ ہے ای ایت اور ےس مع

 کا ی و E 7 عر ےس عازضز یت

 رشاد [عالطا | کس ا بجا درکی ضم ما کسر ںی شوے لت
 ےک کردا نگہ لر متوقف یکی دکل
 ایا رضی ساید

 ے صور گہ ر ست عج رص رک یم شاد رگ یاد, شر ےر ۲ ساق
 هام تلای ےک کا ۱ الرٹ وکر ردا

 با أاق ودر یکی جام ا ےک ٹپ لیوا دام ت هاش سراب کت کی ره هل

 ۔ گیم ونک وطم نیو لث ساوداو تی دعا

 هتک یواع | وب یه تام | گپ مالل اد ولصد  ادیجحاص لغ سرا اسررب هل
 ہے سس ھم یر طس و یہا ۳۳ ترے رس

 ییا با مع تالا لور می هیلع لوس بام ۱نمأم
 رادان تر شر کپ آر نمناکامال|ینمهنع ان درک
 گہ شدد کے ورق شارع ر Ef < ناکه ناف ن تب دا لیع

 رای فرم دام ز ایکس امت 2 بن و

 اک نسب غ رانا یمن ز

 ers مد تگ ا بب یب ےس ساد ےک لن قل س ترم یا | یک مدل ترطح

 وس نر از هم ولا ترم نالآ سرب یا ٹی نح تاک
E۔ںہیررم بت دعزت نوعدس و عن ساو هت امش  

 ê FF سوار س ٢ ست یراتنا هد

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 مرا و کر ریلی خلاق ۱
 رگ لی ات ابار تنے پا یک سکی ںیم ساک اکا
 جی ہک با ےہ ایدای ضامن کس هک کج رکن کرد اکل و
 ۔ےڑر کس وہ لال ےل ےک ی سر ید تسریپد رد ا ل لم ےس یکے س ےل ےس

 کریم عمر قزل دریک نس ھوا ب

 عزم اسد یکں وٹیدح بوند منی اد رعت (۱۳۳) یخ عقل
 . تسرازب سد دارعت الف یداعا لک دم سس یر و تکل دادتعردا

 ر ی سودارش یئ گن وخ سید ا والا تاج سرلا یتلا تیداح۱

 ینہ یمن ینا ورک لإ چ یشع علما
 ںژتزرومر قلت ےب ا ا ہتداصلا منو هر بوت سا ےک ص اعلا ند ا

 اٹ تیادر ےک نرش ادب تح زط: لاتو ۶ن٢ هلدا ںیم ند

 سوں تاور بد یر اداسی یہ نع تعمساماچیخ هقداصل |
 ین کراب تاب زیپ ا تس ار واب ےس مم هرلع هر ا ىلصدثئا لوس س
 ارام رر ےک روا ی ںھا هنیب و یسسید
 ۔اھت ی ( ے چ,۳۵ ہ ص یس نا ت تاقبطر

 هوس ارت گردید نسیم پا ےس وف سم ماھیردا

 ناب کم میم نالی ا لو یھ ںی _:ضصاعلا سو یگ نہ دا ںیع نع

 ےس ضرر ےس اتنے رام مس یش لک تکا تکل اق

 اک رک 5 3 مفسو هل هلا ینا لوس

 رو اح | و یکے یس تز اجا ۹ أ ی راع ٹا یل ےک اسیر هک نهار ا اھ یاد ےک شرم

 مکس جار اتم الا هرکسی ا لیست رم ک ںی
 ںی ۱۳۷ فود بيش نیا گرافی سارق کر ونی تسر انی ترفح کس

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 بصر آرت ےکارمما با سگی هو ہوا ےچس ایک ایک الم ےس ا
 سرو( ام ےٹ ۷( تقی رو راد نکس کن ےہ ماع ( تاس
 ے اہ ار رج یزید« ےک نرد درد ےک
 بوس نوک کا کاکا ہد ککے کے اد ےن رک اک کا ےن
 رولا ہدوک یبقس ات ے سارہ ادرک تا د ٹوک یت کا بس
 ےک ل یقه اپ ےل (ےس قاع ایہ نند ید کی ما ای چ راتفا مے کا ےس
 دوا اے باز سیاه نیم لا نسل صیاد

 یک تالغا ب پآ تنا لوس ایا یکی سارو ےن سا

 دکل اش لاگ نو دیس
 ما ادق واصل اہل مرگ که تب اخ شیو جر ادا فیداعا) یکی جطیا

 ول م ےک لور ادر کا برلا ةر سر دا لر اثدابے ۷ ا
 لوتسی ی وف پات اقوا ضبا ا ۱۲+ سیر تود ۶ ے کل بق مال رکن ا ںیم نج
 ےۓید کن اردا ےک طوطا ہر سرک اھت باخ r 2 ےک لدر ار

 ںیھڑ زر طی ے ےنرزگےس ماتم نیں الخ کت از ا ہد ےک

 ےس رب اھ جل یک یم تودہ مکے یک ی کت رش اکتبر کا
 ںی جے دوہوم ( ےھومجش فر یک ےک فدا ا یکم کلش ترش لوس اپ
 تاریک ےس شف کن داپ ر فر ےس تز اما یکم دریل شا یل ت رخ ہو
 مگر ہک داص ےن لو ۲۶ بجز یخ اک املا نب د رغ نیر ڈدادبع تزح هیچ ےھت
 هلن تیام یی ی صب لر ےن قد ا ( ںیہ مس یا )ےن را ماما انچ

 رفت کس ا ںیم یاب یگ ےب کشی تاج لب ی راضزپ ۱۳
 . چی م ص جرمس نر تا وہ ظلم روند تو د یب ںیم یک اتا یک فرس (۱)

 سہ ۱۲۷ صار بوی لعاب اکی افت تیر پو هری تسد نیل ترقه هل
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 ترک را والم کی اولا نب درع یر شنا ہت ک ی م ےس ا رفع نا یت مرا
 وک شی روتر 1 ری ان فنا لوح سو لع شا کر لود از

 اد تھکا ادب ین زب سرا ےھت ےت رکا! یک

 شب نره یاس ےک ماھ یارک ارد ن درگ نر تنا دل
 الم روا یلص | لوح رم اره و ذا اک کیک ں یم ں وزٹ یک اص
 هاست ل روس سیال چرم تیل کک بمون و ارضا
 ی( تل اس ساروف سوم یک ںیم ت اگر فخ تاتوا ضوت سید هیلع

 ۔ااتگاہ ایان ں ین وف تیر فہ ام گنت ہت ید ین یک یت 1
 اکیاردار ایک بر ےس اخ دلع ہا یی لوس مس ہر۶ نر شادی ل

 ۔ایرضرب باوے پارت يک قن لوت
 ده نو ناروا زہر تا ام امن یٹوم ین تی ۱

 ےرہ ےب نام کربن ی تدرق همت ےک کت زسا ۽ متل
 مر ےس ی وپ شود ےس لک کت ارس نم

 میل من( یزد | نوسم یک سای ےک عر زنا یی یل ترے ے تبا ےس ثیداعا
 یردار لر ہل تاع ںیم سجاد وم باب اس یکی اکت ادوار سد
 سر ماعا ےک ید ےبو بہ اد تی د رپ (نواو

 کال یلستحم لی ےس مکہ لم یخ کے تا کا
 رقم لورم نرو نینجا
 ها هایش اساس تن شیت تو تو
 و ووم مرغ هر یس نبا تاقطرد| ادر سک اک واص کراس مور یہ سیلز
 میز ۳ اگ

 ناسخ ںیہ نم نایب ۓایرلادبع نا ۱

 ناسا ۳ ۰
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 تب اکس نعںایہے ٹیداما نا با

 ار ٹیراحا نارد مس یل ام کف بره

 تراب کک شش ںیم نر نایک را
 رام تلخ ےن لپ ںی ےراب ےک ےنمایپ تقف ارن تقل اط ےس کد
 تس ثص تہب اکتڑاما تا امکشیرم تبا لیست ےس ار العرا بک
 ےن یک تا کسر نا تنام کز یب را ےس یوم خوش
 تز اما رر! اتح شی :| کھر کا ل اطلخ ایمر د ےک تفس نار ص ردا ےک غ
 راقم مشی یکم قر تسنیم تاس ےک لولا ا

 بنت جرج نات غنم اسد ےس هگت زاہا ثیداعاروادتما ام شد | ہک سوپ هربت ار مرفا و 1 7
 ی یر فک ئی فیدم ید میسر دارطب اپ یل تیتر ید
 رک اسم زا ,یھتی کے تک یوا | قلعت ےس اونردا تالاص سورت تام رو | یک
 زی درک اه | ےل ےک کس دا سره اپ ےنپا وجے یکی د تا

 تشاہاروا تیرع تب الت عام
 یار روم قلم فیر تب تک

 ۲ یو خ وسغے روت تاپ تنا |« ترع ام یر وہت تا هل

 ہر ای فرح ی با تزذح پس عاد ی ئاندا کھ ڈدا باغ بانک کسی ہک
 ۱ 2۷ و گه زر

 موم چاه ںظقح سیف ے در شاد ابی هل

 ملٰلقتب اتا ےن یدار ضب بیل سس یت وو یک ےس تیبا هر سا دایک سا ۱۱
 و این افلا ےک ا ےایآت اور ےس گا ی۷

 ؤا نایب ی سلا یل ا سلم ارک ٹی ںیللاو تپ
 ایسوس یک نار ستی فحاصملا سی سا یکک

 هو چپ ےس و
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 یکم پس سس ےس کر واچ تار لب روک لاد تام کے سیر و
 ماضروا هز ا ےس تمام یکے کی تمام تباع رکو یک رپ د

 ۔ ےہ یک نام ےس کب طاقت اعص
 مصر ماع کے قاچ اب صا باوجاکس ارد اشیا تیره چ کاکا ایکس یمن نرخ پیک ا -

 ےک تالاعروا جا س ام ز اج گل شب بجا بلا تہ ایم

 زص یر و | قا۶د تال ام صیص هل ) ےک ےس نوا اض ساضررا چپ ردنا
 . لاو مکس ےس ےک نر ماترد رپروط ماع هدالع ےک
 ونگ اکر عن شایع ےن ی دلم هند لوس سک 2م مک ۱
 کد تداج ا یک نا ےک ںوش ضم ام نہا یه اب ںیم ےداب ےک ؟فیداحارع رگ

 سکس تھک کں وند مات غیر نے پہ کت اند کپ آب اب هدر انت
 شم م اتیکپ آسیب نیر یم هد صدا لوسر کے لید گرما

 یک لرد ہطباض ر یکن رق یھ کام انآ تر تا کک
 تی

 ریز ۴ ختم ارب ردا عقاب ےک تا ابا یک سرع تب ایکس کت ور یر

 رگ ار ds یلکنےس کراس اب ز لپ ام ات الا اور رب کس یثو ساروا هل

 هشت ۱۳۲ زس خام بآ کام اسم ےھت تیر کد تہ مەل ڈ ۶ رکن از ےن تس تلک

 مس ندید یک ادل برزخ نامناسب رفع, فید گے یر وبا رح
 کر آرد ا کا نیرو عن صون یر سکس در نی شا دبع تنا ی هل
 توب ع ی لوکس و کہے تإ ر د| یکی د تاج 7 یک شم عر یس یی
 شرم ندرت تا کل فحوورا مع عج ر ۷«,قداصلا 1 ساب نیر ےب سو

 تک
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 کای سر ۷ سج ےب یکم یک تاو سا یت
 تاو زا کا اتخا ترش فی میل شا یک رک ںیم تاد شرع بج
 سروپ اند وکر وتا ےسراہت ںیم تر دے
 e * ا تر در سد ری هرم رد ےک ےب سیا

 ٹتلاح ی از چاغ اک 7 اب شا لص شا لوسر تکو یا ہک کی
 ایک دعب ےک ےس رب نور 1 جگر و شکر ا ںیہ بسانم اند تب

 0. هاو نرو ےر تار ی 0, پر نل ےک شام سا انے ید

 4 رک
 هر زا یک سد ےک پ اد هرم ےک ا را یک ارت
 ۱ ن آفر شریک 27 رضی برو | یک یی تاجا ن نگہ اق
 ا

 دم مالی

 درک گلف مرح یا ل دی و دلها! سرزد لوس ےس

 وز اورو اش وز هم شل وس
 و ا)
 ها حر سا لا کس سا( سورس ددر دب ےک 0 اع)ط

 یت بز انک فیر تابوکن تله و سترہ کٹ وما: سش ھم
 اتر هدایت یکے ین برم اد قفس سرکه ےس

 ۳۳ت ۱ هل یہ ےت رم ےس او ےک دا

 بینا رامین ون لو تر هتل...
Tiهمی ۶  
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 ۔: کے ہ ای آن ین تیر یرسهد کیا

 تقد سا ےس ںیم مے! رس اف ےن مکه یلع ہللا شا لوس

 دل بدر شاب رکن رکو دوری اچ لن ا یزد ټا
 روا طایقا یار وکل واح ےنپا عطا ےن ملت احد یلدا لوس شرم

 هلو کک وا لاو ےن آںیم یدک( ریو ک١ ت زس و اس ےک علا آافحےردپ
 بیسیک بایت اردا نانا هاچ لو تیر اس ےک یک عام ایک
 ےس داسا

 کن ابب قیر کتاب ی انک یکم د کے کمک س ےک ی دآ

 تاور سه مر ترس مررت کس 2 مم رشید کا

 ایک
 ر 2 ا نفس پآ تیا ےل ود کام کز هراس ےک ۳ یک را

 7 او سلول ( ٹر صد تط تا 1 سو هند صدا لوس روا
 تیز ےل ےک نہا مو رد ا 4 لیچبں یہ ںوگگردا) وری مزتفم 6 ان مارکہ ابر

 وپ س 5 ےک نے تستر ارد رود ) روا کھ )6 ما دا لوس

 اٹیک ار د| تالاع هوره نار یروط ید دق نیہا انچ ےک نب حرم لی واد
 ےک ومد ل ار 1۳ | تکی وف ارد رود ردآ ےک ہر ۳۷ و و ی کم 7

 تی شاپ نا
 ےس س کت ون سم ایرو! شاور فید حجو ل اوکو ب اس ی

 ۔ ںی ےن و تب رس

 س ۔ تا فمع ون اط ابا ماس (۹) زلیخا مترر

 ےس وفا یک ےک( یم مے جسد تا زور ےک دلا ده نل
 تن او ے وپ تسخر ےس انور یک طخ کپ ایوگ ع دوم تظع ما اکر دا برسد اب ےک

 ۱۴ے قیرم توت را کون دا ے تی یر آی کپ آں اط ےک چ



 رس

 ںیم کپ هام( ہہو ی سم"
 تم ارگ شبار ہی ر جت ےہ رو ولت کس ابتدا ےک ی دایز یک ی دام ارارقم
 ار ذرکت اور کسب رک نیل هدا تس ہداب اتے لہ یو کت ته
 ل ںی ب ر رد مر نویز ترذح رز تر 2 تال

 ور یل را ربع ترنج نیا باسی ا ھو نام اف ما ۹3
 اہے ر7ت لاد تا اے یوم رےہ یک یاب

 روم هم ناب سیم یکم ہل شیش لو ر حرط یارک آں
 7 هارد با وجے ںرھک و 7 لب سنا صل لام سوق یت انس لن

 مپ اں یر فسد ہنس کیت ا ڑی مد | لوس« ںیم! ےک ےمریغ ےک
 هان رو آ ےن سنا اض د مراحم دم کپ ا تک کر اب حج 2 نم پک
 اس سو

 ان اض یاب یت ار تالش تی رے کب وش نواری ےن مع

 زا بنر ےک کیک یاب ترص ںی کت وار
 ( اب بوم فرح کپ آتی کردو

 پڑ اس ۱ ےئرکت ب اهم ں وس مو یف ر
 ہزار یارک نر ار اکہ کس و هتل کپ با ( اھم ےک دق نایب سٹ سر
 طبس( اکا یر اد مت تم یر زن ایصال م هشع مزد! صد | لی

 نت تی سد تر ےس کل : ہک یز ےک ہل نیم اس ۳ر
 یک نا "شیر آی لسی ہیلی ا یلص جیکٹ ےن ںیم باس ورشا کا
 ریس ہے ناز

 كار شیر کم و ہیلع درگز شا یر کک نم سن | ترف ا 2
 مج
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 کھ ےن کام ایف ےس توحس ا پی“ اف ےن پاس اھت ےترکایدایرف ی دعب ک

 رے اج ومن بوش فام یک ات اب تل کس
 اس 4 ا ھو مے رب ۶ و زد ۱ ی او لبأنیجںارداامنطشا یر حرا ندید دا ارم تح ایا | ۳

 (زازنع ۱ تیرص تاور روا ) ل مکه ىت اورا رک نتیدع تیآدر تب

 سرا رقاد الف لوکس تدع ےس نا یس رم ںیہ اھم پتو تم

 روکش رم ہد کامن یو ان ہظفاح ا تارزع> زا کھ سان موسی ھے اج هد

rبم و ما ریو ےہ عد ےہ ےن ےج ہمجکسس×مسرمس٤وحصم٭پ  

 ۳۹ ےک نیس اپساد د چد ." مزه یزو ر تاک ر حس نہا ت قرط ریس رگ هل,

 یکت ات تبرع تیار ےس ییا رشا ناو باھر هک بسر

 رک تربل 7 شر تسلط شا یل شا ل اوسر تر رتی ہک ںنرھ+د

 لپ ترو کف ید تادر ےس کار کل 4 تاند ےہ تل و اعیسر تایل

 هاو هستید رع ےس تنگ و 9 بن نا باطلا رق

 یاب ڈک ناز وه کف ارد لاستیک نا ںیم تالت ہے نا کا شپ ےل

 (ع ترتیب سو نیم عن لغو روا بی ٹیپ تورش یکے نب رکن اب سش ران: ے

 نایب ییدع ۓ ےس نریامیمر ادا )هم < طب ترکی تال اعم ہر اشر سن ری

 ا کت ما کیو و شا لود کپ بی 9 سٹ ترک

 هد وفا اج ےب لطب وے نا آکر داو س 7 تا تره ےھت وچ

 ےب گرام ن رم لع ا اشنا لوس ےن ںی! تکرار تسر بہ ںی لورا

 انچ اھ ض ڈان اناج کتے ماد ا ان کیون ازا سا نیس مع
 س 1 لور زس رم لا رمت تب E ورگ یاب

 تار د ریونا غار ہرنن ند هوا قد

SAFE۳ رشت  

 سز روز دم لی ررر ی ا ےک یو نمز نا یب ولا روش
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 ما ثا یلص شا لو ذوق هی کر کت در عطر ر ورد أ “رکن ایب ری

 رک ع ینا طاق یتا ند هکر بدم ترص اا اه
 ر یارک ناب نس ترکی رد د كاب سرع

 تز کیر د اقرنریستقح سک ق د تح DL احرق

 هه ترس سل ضرب روا نی یو تحمل ہنوز ناکن نر اد

 وکر ةدابع نیرعس تھ شو بعلب یبا تم ( ےس فون ) لندن
 لب فاعم ترم کن ن تد ر یخ ن دیا ت رطح( نل وتو تم اھل نی قدابع تر
 تا نتعب یہا رر ید ارا نا کہ کرے اردا لش نور
 اگر فا ي سوا تب عإ ےک سس نا عم نیم اہ تیز دم هاشم ید مت باس مک

 شتر رم نیر ےس رشاد تر گز ہرا تیره شد

 رس نت مز سا رش اد ترف مص اسا
 مورخ سا بی سک ےک نا دوسش بز اع ناس تا مگر کک نب

 زارو سر کن اروا ہر دن زی یف اک نم ایمی ےک ں وف ال سروش یم
 ê ےک ےنرک یاس ماجا عرش ےن نرو اک رو یکدم رس یش

 مت سد ایز تب قم مقاوم ےن رن ایپ سادہ رکن ڑاردا)

 تاو یہ تعا سک پد 11 اه سورس لر میل شا شا لو شر
 تبار یب لکل سرم ےس ناار نےاس اے ہر ہرن عور کت مرد پر ا

 رمش لوکل f ا گا تررزت لٹ دع تبادلہ | زور گه
 ور تب ر ڈک ںی | زنا مل یخ

 هنگ ایہ تره ہدایزوکن زا ہیک لا ںیم( ںولاد ےنرکت اور کو نا
 رد! (تقانر ںیرفدرفمد شف تبع یک مایل ش یلص زا لرم تب گلد

 یش یا اپ ےس نم ود اب ےک ما ے آر سیم ہدایت تہہ علا راے دمے ںولع

blogspot.comو  
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 ڈا ارد | کت اب بلا وک ایا 3

 شوز رشا ین قدم ان ترحیم بسا ییا ربع تیار ت تل
 نایب تستر لک مرا لوم باعا ا ےک تای بیتا

 اش رق نرم شا لو خش ںی فدک وچوکن زر رس دیه برگ
 یے نارا ایر کیف واسم اب باد اشرد هژاتدرت ارپ (ےھ۔ هد نآ

 مآب کیو تا تا 87

 هک به کیہ اد هد یک از کت ہا ایا ںیہ اک یگ آے |۳۳ رر
 تپ لیکن کم ویا قدس | لوس تار( تارو تا ہیرے کو

 ای ےک یل وب ز تم یا تابع ا اب تر کوک مہک ا سیمی ےھ روٹ
 رک ایب شدم ےس مر کل ع اش اردا اورا گن ںیم تاب راد تاد زم ےہ تڑثا و

 ۔ے ان سیم قا یخ

 یو اب تام 9 (یراور ےس تلف نا روح دا ن ایہ الا IN ران

 فنی ےک ایہ بایست یاور تلک ا اہک ن چوپ ا فتعم ےک راد یر

 + لود ف رم ببس ی شی تره تاور تلف ساو تباذ سا ےک ہیر تی قتیگدردغا

 تب ریو ڑوھ تودہ ےک تل یکم لکل شا ضا لوسر باسی بک ہی لوا

 ۔ بسا تاد نیس نا کا( اسم ر

 غچ پان را پخ م دب كر ہک

 "وا و برس باب کم یل لشن لوس تاب وی یوکے سیل ذ ےک نا ہک

 ۳ تار می خو یھ مری ادر کت دخ

 اک ترد ارد م اھ امام ار ادا اکو ںیم ا
 عطر ز لی الاد وتو ٹیدحا ظفار دور کت جار لیک لین یم ارش

 منم رک هاست
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 ابو ادا ناکا ر زرنج لی و ت تری شددت کہ ےگ وو

 دز لے ایک اور ےس ہظرف نر پک تر ےن یخ ما ا انچ
 تو ع تحول ےس وو ادر (ے نم ےدرار! ےہ قا ۶۷

 ٹل ی روا ایک ند ےنب آر پس ےس آج ہمت اسر اس ےس داپ کار

 رام ےہ موس نی : ارم ؛ اب ود ہت ودود وضع ےس عد یک

 وی ید باوج و ٩ لو ابا [ویکع بکن ابد عا

 (ل له گی ره سر پا یس ڈٹ لا می صا

 رب تا تر: افسر تر “سے آں ابید ھت اس ےس راپ

 لا باوا کا کل یسک سات عی ا سا کے

 4 1 گه شم بو ةر طا رک اب وجوہ ےہ راہ لب

 ےک ن ۴ مرا اے نارق ےک ورمی شید اما کن مم ایا

 7 میم شا یلص شا ل وردا اک ارپ 7 ونا اس

ltمو کوہ تیز ںو اسارتڑاہ با رکن ای مٹر  

 امید فک ل وعش ںیم ےن اه راس هود مکی

 تو ےب نادرو | ۓ اج تہ جرف کے ا ںی ےن شرع کم 7

 )ب ار نا سوری قار بحبح ب طرف هجا
 سا ںیم ےنرمن تح + اید بآ دوخت | ایکن ایہ وت یہ یخ عت ےس

 ۔ لپ درک ےس

 گویا ںیم مارک اھم کلپ ےک سا ا
o eyر ۵ | 1  

 هللا لوس وو | افسر ذیل یادم ترک

 وک مادر ترشی اددا فست اور ےس ترثکي شرع گم هیلع ندا لس

 هللا لوس نیس ۷ یا تر ین هر ) تر( د ی ا اھ ایکس سیم
 مر لا یاش لات واما ےس تاب ام یک دعا لس
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 00 ا ناب کشت ن رج سیم ںی انس تا

 ۔اتکاید کمر ل تسشوا لوسر را شیما ارکں وسلیش
 نا یا لوس ناب )غیا چه نشا ی س ید ا نشر ۶ نر ادب ترشح ر

 ےک ایکن اب مع تک ے تف داصلا سر گم با دی ملن ڑی
 لو گن یم یا ضد | یوو رغ نیر دادی ٹک تره ا تارا ےک و رب ولار دواز

 دانے یر وبا دادت یک

aراک ےل سا نک ہن ںی تونر یدو چ س ابع نیت ادب +  

 قا ہو ہیلع ےڑر یس ےڑدا لوس مو اس ےک ا ےن ےس اج

 روا سفیر رب ںیم ساس سرا رو ےن رایان برد لاو او حئاقوروا لاحن اد

 ےس تیبا شا آرام ناطق اه ان. ےہ f ۲ شق

 تم یک گه بس الف

 بک شمع یر ایکس لسو دریغ هد! ا لوس
 1 ےس له پک ارات کا ا مول ںیہ یر یورپ

 ساپ هری ہر 7ں د روگ م اپ سکس سات اکیا
 سض ہو سرکل ای ایکس ہت یھب س یکے دانش رم ےک

 عود کے هو تقوا ت اقوا ضج) روا لو ایک گر سا سا 2ك

 مرگ ورد یرادگ گے د ؟اورو ےک سم ارشد ایک

 و مار آے کر سا تند ےس اس شرع ےن دوا ےپایآر ابر یگ

 ما رک ا EES) ندا ماورد زب تک رپ یک

 ےہ ی ےک ٹیم ب الط

 یں رم کیم فیدع بغل شا اہم نیا رطح
 فیراع | گپ آ7 اے رھے یر ق ویو ا ی شرکت شنل اشنا یا نا
 روا ان ایس ادیب ےک کہتا لر مک د ںی ےک سم ارو ےایگل اه |
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 ۔ےاھ رضا ا ایپ نک درود

 اے ر اف ورتفر بحرک ھا وہم ولم ايار 2
 ے وک وت ایکو ندر شل ساک کن یش تب PA 4 ترش 8 تہ ہما اھ یا ےہ

 روا کل ور رع ےس تیره ندای دک ماع اھ
 ےئرکن اس رم ١١ صا جرم مع ےک رسو سمن ںی یورک رت رک تاد
2 8 4 

 نیک روا ےن ا ےس ابف ا ترحب حک یتا
 باکس تیرا سم ایت تذحںیررک ورث رک اب شر
 تر وب ید ارد يشرع هد ےن ری کار رز ڈیم نون یون
 تم کراس نیم یدالع کیو ت رپ ان ات یا یم اینپ 4

 ا یر ا لوح یداس کریک نوت رک ۱

 ںی نب ارپپ سما چیلر تل وید نا ترم
 شب ل٣ا لوس مس بگی سای ۱): اید باد
 یک قتل نیست ی کب وخ نمک همه
 ےک تر تیادرردا) خر اس بوت دا قدود نوے ثداصا

 ےن یر درک شرکای نوت ےن کو بج نیم
 ۱ الو کت اهر ر وکر ماع )رک داس :یگپآ

 ےس تشک تکه شیدا یک ریل لا لوک ےس مارکہ ا ضب لار
 دب تردد رب فط ار سودا در ناسا امن ںی ےک تشریح تازفحو درہ ناک ف ریا ےس ا کتب لس دم تادر ںیم زا ےک کا تح نک س تقی لوو یکن اہ لوک
 ماہ اک کد ماما ےک ںوف اسم ےن ےئل ناد رد دا طی انن کر نا
 ےہ یہ ہے تز یک: یھ عوض ی ةر اتم فن ےھت ا
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 رای باوج ےن ںوخ ا ؟ دب رکن اب آه جهان ایب م هست یس

 مس ےڑڑکے ہا ےک هدر ارگ ایہ یم ےس ترکی سا بخت از ےک مح رح یم

۳ ۱ 

 ارگ کلیروط ل یصفاے لود ہو توما ےش
 2 رک ۰. ھ عرب ۳ ۲

 تط ڈے ےک ٹمرح ٹاور جسکا تاور از ین قر

 ےس خو ےہ باس ےہ رکود ردا شف ںیم اود قلعے شرم

 ۱ : ۳ ںژنلض

 اھت کیت وکی اوس کر ےئرکن ای دع ےس ت کے تاک لو
 ہت رب

 رن شو ےک رک نور فرع ے لام مارک کد مود

 ٩ ںیم رب ی
 س

 اضااد سری

 رک اب هنر مت رضس پس اوعدز ناید رد اروم شروط ات تاب

 دواءا درر لا ولآ ءو وعسر شایع تاز اک ورین ترک اور يه ےس ت رک

 5 ۱ ۳ ےک یر اولا

 يا رگ اج ل ت کت ادر سا ںیم باتل دنس یکی شرک ہم ےنںیم

 ےک ےن وہ لس تاثر لا شیر ل 7 ا ر تادررپ ےک وجو ا ےس ۳

 4 ےہ تاب کج وم سم ںایکددا ےک و لک لاو

 ہدایز ےب دا ےک ےس یلدا اہ عر شا طر وو حس نیر اریع تح | )

 امازحار | توت زخ یز کی ا ںیم لوے عر تنا یر قو امر عت رطح ےھج السا مر

 ۱۳ سا جا ایپ تاج هل
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 را رم ےن ںیم: کے ایالت ناسا رپ قا لر ساھھ تار اےس ڈیدم ک ئا بک ی
 مر رپ کر وسر یب ید ساک عترت هر اپ اہک
 ےک ترص )ل وار ےس ای ے رام ول ۱ ںی دود اےس ایش ترومپ
 نایک« ےہ ی اما قفس دوست رر شارب ںیم تالق دہ
 لاو نوٹ اد ںیم مالسنا ےس ےک وربلرو نر کات نا تم
 ا طب کے اظ رد | سیم یاس 1 اا ےک تیعارشسید | برم 1 نورکل ون اپ
 الج, کر کر لو ر اے قره ردا تس مکعب ٹک را ںیہ ووا ےس عن آر و
 لتعاشاد مع شیره د نآر کک اکے شئر ما ا ایک تا تے نر رفح وز کس لار نیو دیره ای سحر ۳ ترطح بے انک یگرد ( نوک
 رد ماجا تسر

 تاسف در ی سر سنا لس تک ےن روس یم ے راپ ےک نا اور لاولا ترتعردا دا تھے پر قا ۹2
 لنڈ لا اں ذود نا سرتیپ بو ل اتسانر س لاو سرت باور سس تس
 شے ںی دس نیم ماو اور,لاولا ےزنحں ا ےہ لی یکے رہ وشو بانی مان
 لضعنلاٹس مر قرار س باک رمح چو« ےس ںیم یاد وم منا ےب هدف
 نر ںیہن سا نر مرا را ےہ ین اب یاد ےن مم
 رب نیر قد مادر حنا مت ایک کا
 ےب ےس واوررا رو | روعسمن ا مع تحرک و یکم ےک یا ۽ یکسال
 شا ےک نی د سیٹ ےک سم اروا سک دیش ںرن الس اع ہو رگ تی اھت
 من اکی هد ضغتسا )۹ ںیھکر ین ںوث اس جون ےس فیواع ارب ) ماننا
 اگ ۶ | بم ی بجو ےک بس ماننا س مان یا ںیم ےک ملا بکر سس
 سالاد

 ول ود کد یہاور فیداع | رجوآ نوک اے ام اکر ات رع کتا مچ



f° 

 ميل را بر ترشح ںیہن نوری شه فیداعا ہدرکن ایہ یکے رپ ولا

 5 با ںی یت ںویکلک و اوت ترک یہ
 نہ رص سراب ےک رونے ر مع ترحیم | لےے نج ایف ے با ےک 11

 ےترکتذ ای رد پا د ( ف سیرت یک ےن رکر یے کا ےس ار ںیہ ید ڑ وچ رک

 ںی روا 5 ےرو سہ روکے ن ۳7 ارے ےک ےک ر هر | تم رم

 اد ترار درد ںیھت یک تم ں ویک ابا ںیم ےگ اه

 و ترم هری اپ شدہ ےس تزل حج ےس ںی اھ کی مت
 هلی وا دبع نبا اعر دبا: ساحر یجب ےک تر ام سیم ورک
 دا مولحم ے ںیم یل سمند یی | نرگس چنل یکے ںیم نیو تیم وس نہ

 سلف ےک سا: وہ ایک تدریج یک سرہ ابل گے نا نیما ساق سرعت
 سیو رشس رکن اب تھ ےس ہتشکبجےن هر تر اناج ایکن ابر
 ۱ اره نا سر تر نح( قوا رگ

 هر ت ماتم ر ل میل ا رکی بج ےھت ٹاس مت

 میش | یس رک ےن ںیم زا ہدالخ) « لی یف ی ارے ہیر ا

 ہے سے گرام ناب زن یک
 : ى
 خود ا انب هتتسا ء ےل تروج ےک رک موم ےس ار یخو

 ۔ اچ انیل ان در
 £ بیت و ېد ا شیعه سین بج ارض غ تمص

 روا[ ے ےک ےک ایہ شرک ہا وق رکھ ساس اہ ایک د ابی وت
 ھی رفتم ۳ حوا حسن تار وا ےک ۳ ) اہ سش ہد ای ےس بسی شرپ اید

 سیم صمد ا | دلو تست کیا سطح کت ہت ینہ که یزد
 مت دروس ن لطم ےگ ےک تہ اور ترشلن برا بد 1

a -»۰  

 ہل ۔ ره می ا جن
 ٠ ۰ ٦

 را

۶ 
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0-997 
 ی ےس اب ےک تاور یک سل او ںیم لا

 گناباد کس ےس ور هم ورورد! ابد از ایم باد راد کل ست
 ے رغ "یگ یل تسادر مپ ےگ ںی م اهم لوصا نا 2۱ باک کا ََ

 نیلام نی یہا رکے ٹل شا ایا یب “یت کش رع سا مرا و “ام ادرک ےس رتو کا سل اس ا لرسر وکم ارل اوفا رواد ولاد
 (اخسیدم )اس ی ؤ اپ سب رہے او ےنرکل قل ےک یبص سا سرت فون
 یرطردا بر تي کم اب ےن ںی تب ان تر تر
 ےس ارپ ںیہ اظ پے ن امن راز نم يک ا٣ ۷ا ےس ر ترش < مرید
 تام ای ےل ےک قو یک تک بم ےک سم | ںیہ سام یک رحم یت رب کہا یجب بادہ دی تم ا رب ناری نی اما رکا سا خا اتد و  ک
 ڈان ےل اس تاس اپ مع یکن ا تقو ےس ترد اش یر تر داپ ےن ادیپ ات
 مست ےک ا نکس کلوب ید سقز تا تیب ادد مراتب لا اما ارکس رد اب عام کن ا تسر ترزفح ںی الا( 2
 هو ی سا

 لی ار ا اؤر تمل قسم )تا
 ی یا رک کیم سا او یکے یا ساک ہرادم ندا وجت
 نے اج اکے وت سرخ اف ےس لامزت مات | اک یت رقت اچ تگ
 ےہ ساز انار مس گن اسرع نر کاکا سرخ
 کد اتکا سا
 مر ایم تارا

 تن اد ؟) رگتارو| ےس اکہ رم ےس رت عاشاو
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 ےس ماس | یب لچڑاب ولم ارقا ہی وک ےس ایک وی دره اک ادد 1 ٹاپ

 (زیلغ لو )۵ د ت لعشا لے نیل ںیہ ددا ےہ یٹانم

 ات ےس لومارق ڈ١ م زلف ےک تش اور نادر نزلودنا رغ نیول ہا

 “ےڑنرواہ ے نا یک گ ےہ تاب ی و ( ل اعرب ) ےہاھکر ان ام

 جت وا کمر سر ترک ئل اہ اہک ادا یک کک
 با ایم لی نر بونا ر سا از الاد

 وگت ایاور لوح ! نیلی ا هد رک رایتشا وک( تنس نیرکمنمر فلان ارن

 سکے ںیم وج ا ٹی ورد ام رک ترص ےک کلو

 ضمن مرکب عهای یا یہ اچ تصار

 عراش دا يةايصلا رار غ تح اپا سبک 72 ام رج ےئ رک

 ید ر دادو اظ بن بوس

 کاپ اک سی روا ئل ےک ےن کل باش دم ا مم یک ۱

 یک کس تالاع ےک را تر |ت ترضح لی ظافحا چک نوید اه ار

- ۱ 
 ی بس شی دعا هی ےس بسے صخ نج

 ےس یہ تحارب اہ ہٹا مان جہان ےھت دومین نند رو اود

 عح ایا ےس کم و ساپ گراد تونید رس شد

 کی داد ےہ ےرن رشا باک : : اڈے ترص روا ترضحر یف گا

 متال | لوس لس ا ایج وا لو ره سن

 باریک ما ےس ار تا هست مک ہیلع

 3 م مالا هس
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 ای وا و ا توا یک ارد ا ےرکب اطخے اک ۳
 سر راد ر سرک داد مر لخت ۴ کا کھ نم
 ے راہ (لاد نس اتم اب لا رای کا ای وف ےن الا شعر کیوبا تیم
 نیر د ادز ک نر تن کر سا رآ 5 ےس ید دا یوا
 ج دانا 0 اگے دمے تم ےک ترک راے 7 ترض ئد یبا 70
 تہاورہب ےر ایر مالا رضا نیرو ےئل ید ام سر
 اا را )لس یر یل ( نا 2 ے یک یھب
 نرم نین ےس هی کس زا رد کان شر ترذ شن
 ار سادەو د تدابع ( ںیہام ) رکنا بج نک یکم لس

 ی ٹول ں ویک: ںیہ ےن اروا+ وای نا ےک نا ون
 کرام ناز شنا یا لورد سد : رک نو ےگ

 روا ےر السر تب ہزادرد) ثب جے ںیم کے تس ا
 سا سض ےن تہ ےہ اچان اہ (ںییماد کس اون د با یک ا
 کل وک یا اب اتا ےس اہ ںیم د کس ںوہ فن سرگ پد الا
 ۸ لا سا تو ها ےراو نووی راگ دانا
 : اپیل سینا سم« ےک ےب ےب ھا مینا ناک
 تار ایان اد ںی دوم مایہ تاب ایک
 ہے نے بسم ید باوج مو ےس نک یری سکس ۳
 رفح سار درک اسے اکا ںیم پا ےن دو پانچ
 نرییدثد سش یک یاس شیره) سا کر

 تر ساید تم ہ01 میش ریما ن هيب ناش ےن یف ظذ ام سر

 ۔ے یک تی کت یاد ما یب ےن سم ار
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 اعصاب ےک( ساب نو تید 1ےن اجر اکت را( تسکین
 عاب ےہ نا هئس ماهی ش ا یلص شما ل وس : ہک اکے تر ٹمترفحووت ایک روش” ےہ

 « جارار ناصر غم ںیم ید ) ماا بیا لب
 یوکے سم وم اتنا وکس اج ال ہا 327 برف رغ تح

 ام ایا فدصین به ماکو اع شا یل یا ل رکی د
 ایسا: ہکےہ ایکتی اور یی ےس یہ اذا نیم اہ کب ےن ی ذظفاح یز

 نم طس ار اف ) ےس لسی یل | سمی بخند ےک ےہ از ہد انس ۶ تح

 فر ادا زم اض پر اتما چو ہی انب اہ اخ نن کرج ےس فیدح نوت ات شید

 شرع قر کپ ا ےس ےک اوص ید مدد یٹوکب ج دال ےک کہی عشا لرز نیا
 درگ لا تذحح لا ۰ اچ کس ا ںیم و ارد یز ےس سر سر ارکناپب

 ی ےن یم: ہک یہ ےک یں نیلدمص)دد کچ نقل > دد | گن ایب فیدح ته
 و انگ وک نب اک شاد یکی برج "کج ادش کسو ےن اور لو له سم رک
 ترا( ےس لد رضز رد | شاتر ز اب عر وو ےک کو ضو فورد ا ےھت یک

 کس سورو ۳9 سارشاوتے اچ تخم

 شجر ۸عن ے تا اورو راي ۱

 رسید | تش کتری الا ہک
 , یابودایئتسمد ودوام ےک ےل وبقو کے شوش لا ترص هدر اکرم یروساکا مع

 ین منے فر عید ا هرکی لز اک و فر تر | برکت اور
 ےک رک

 جہ اتے نوف نجر امر: فذ اک قفل نا ( ےس قاغا مور
 لشو ےک ںی و سد آيا تذس هم ا دو ایالسا جن سمت

 اگل ےہ امش س سربازی کبد ر ےک نوفا کی ٹا مل تشک سم
 رک ظن ارد دمت ا اوس ےک سا ( بم لف ےک فٹرع لو لار شم ہد
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 ےک تحت هک ا عا ےن وج سا نا یھب ےن ہزئاسا ررقلا لیلا ساز
 نوع ان بس کش یا ق سالا خش ہی ات ۃرکذم ںیم دیر شا
 یکم نا لو میا زح کرمی طددش کم لم
 ۱ و تم ت رفع ےک ترک لطب وک یی کم یتا ضر یکے نکل رپ ید

 ور راش ےس تہہ گود کس یی یقین سس دا هان اگر کے قت تک یر
 شرع ست ییا ںی نام رم پا ےن ۶ تر ام ا سا وج ےک ید
 یک ےن یلع تزطعرد ا ام ایکن اہے احر یدار یہ کیا ترمب گلو
 یکم قیس مہ ات لرد ترض ی کل ار ی ای نہ مس
 )ج کل بوت ایاد رل ےک بلطتد اس نوک #7 377 )ر٣ت ایادد

 ٠ 4 ٠ | سانت ا انکل ویت کہ حس تم

 ےس ٹیگ تور نیماع تر نی اش با ےن رسا ید فکس ۱
 ماتم ایک س کم ام تیر تم کے کتیا
 وت, ےس وب لسی اہک م م تسد ن الط ونوس
 ایا فی اسدی شا یس رکی ا الگ تھے ترک نگر
 دوں اہ قو اڈہ اچ اد ںیم نیز مس یکن قا: کہ
 م قدر غ تے انچ ولت مے رپ ھے تین و ایکس ماپ د کج
 نیر شا دبع ن لاس ہک تیک اگر ھر بارش س 7 سلاد کب ےس رم

 رب نر یب ےس ہد کد تیر کت رکن ہ نیل ابھر تر عح لپ نرم
 ۔(ایکں یمٹزسائخ ثمدا) حس پد
 3 اب نو تد که تست سکه ب لا نیر تتح یوم )
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 تیر روش لوے ائی دا نیلم ےس اگر داپ یل ور دقاع

 ۱ بیک( ست اترو وآ ہد ہل ساز گن فرار لپ اےس س

 یت المال لیلا نیس ی کر
 کس ا وکا یب یک( ل تقمد یی يا کنار
 . ایل رکے بر ےس ےنار ٹا ےن معترطح هل دد محل تیر

 رگ م بط اض ےس باحر تت رفتم کیا ہک ںیم تیادد کیا سد

 2 ٹہر نیت ےن سض لو اد ہطساد اک وکی سام ایان ۱

 هه مسو امر اض لوسرر نام ( ایہ نوتر تو کے

 ےھت اڑا نب کک عن لکی ( الم کاپ گو کر نم

 ٹی ےک کر سود هم بنگر دار اد دا
 9 ےن لسد شا سن یل سا ےس سادا نم

 عی ںیرک یا ےھت رح ی ار شرق کن اب بالغ کیا تید اک
 ۱ هر صیقر ار تشد
 ایام کوئ یں ویسٹ مگ ترضع ر کیا هک لب شا دز کیا ۱

 اوم اگر اس ےک لوس ا س مآ سیہ ںیم یری اگر ھا

 ےن ېو ۶7 ےہ توک نیل ا. عون( اساک بام ا یاس ا۷ن کرشمہ

 ھر ںویسجڈ نا ےک چر ارپ اج انس ےس لسی ا عر ۱

 ۱ هاتماس اک باک با اس

 بی له ایت در ےس یون مات ی ۵ر

 یکے کا دوا ہم ا می : یو گارا نا مادی هرپ دسج ض م٢۷ نم ملاس ی إ هم

 بس کیو رک فمرع پک ا

 ساس



۱۳۰ 

 یک ارد ےک )رکا ہک یکن ای دد دفص ےن ادا ایآ ا کر ترص ید

 تو کا دد ایکو کت اي اٹ او موردا ےس ااش یتا رک

 ک س: وزش مر کن هتک داد

 کت زین ما ZE مکی شنا یاسر کا ل وسر: یی سو

 ترص( جس س 2 س سلا کرب )ساید یم تن فالو ےک سا ھم ںیم را

 توا مر نعت رجوی هی ےک لا نم

 ووا رض وب ۳ےس ےک مک ےرراپ ےک ا اب ارید یو ےہ می راع

 ردا هر و کے کدر ۹ز

 یک ٹا سر ي تم ی شکار یکتا او یر ےک ادا ن نا

 ےک سا ےہ ین یلدا ضنوا یسک کی کک:

 مری بات تستر بجا ش ندا چک اگر وا نوار

 رس تورم یقه لای یک سا ۷
 سرے گر از ایام ضق پا ںیھ یب ےک رک

 ےس ردیف متر وا سس کانگ ےک 2
 يافتن مح نھ سا ایل یو ناو افت ید 5

 گر هما مس ی نیک ی لو ا ہیڈ لو
 گس کر 2ت للا اڈے

 تین تنگ آق ٹل اھم سس سس

 یا لوس, ین “ایک دل ہول د گم ند وک اھشکےہاموز میام سام

 روا سب تاثد 17 مت تح غراط ۶ توام کر

 ملغ دیش را کسر کک تو فک رٹ تیز مح لو تد یس

 i وج جل ہو ےہ وسسس ہر رم سدا و mr ms < n دی ےس ےہ ےس ںیم ےس اےس سس سس اےس رس بے رستم مشت وس ستہ فممعمح- مج ہویا مسےسہہ دس ا

 ۔ ےہ اکا اپ ۱۳ و نما یکے مربا کم من عام یر باد
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 ور نین لس شرع یک اتد ید تی ےک ت حرز رک ناپ د
 هب یکم( راک سوار( ں دزو

 مس ںی مک ان وک وع یاد کیا فست ہت کیا) ہا

 ایس ٹا یلص شا لو و | بج نکی ایک دار | کسر اسکا
 کر وی ےن نرضک ار ایا رج تش الث نم قلا حف :راشیا

 ویو مک اکے کرن می

 ترکی نوه درک آی کپ طاع ےن فتا عط یار ېر

 وک ا ےن نان ت رفح بج نیک اید مار اہ کت ۷ںیم خیس کس
 میک سا پاو ہ ںیہن ص رپ اد ات ےس نوفامح) لاج کا انت 1

 رہ گر خس

  ۱ا رو ما

  7مھ72--3
 یس بر روط او ےس ناروا ج ایک بب اکر وک اے شیره فار تم تب ایکٹ کوره تس

 عہد رکن ایب یک اس عنایت اپ باشی ےک شکل اتد لیت
 ےس لو اور آرت کت ایاود ناروا . کس ےک مرسل ویت ےک قود دورت سی وک
 دا هاب بلط یی تد ارت یکن احس ے مود سر تصح ںیم نے هداید تم
 لز میام اروا ہکی رد ۱ بن کبک نی کل توردا تي ماهر

 ت ایاور نر روط مز ال ںی و قت ترک کل وتو درب کت یاو ر کی اھ ییا دہ کات کر
 ےک لوم ےک نا دو بکس کی یو امر تے کب لط تایم شب نج یف
 ۔ ں ف الط یکے لیزر ط کس باک اع دد نو تلخ

 ے ص را جج هلس
۱ 

 ۱۳ س م یم اک نا هل
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۱۳۹ 

 بر نم و یادم ےس ےب درن افر تنو ت اید هی رک تایمر رب
 زی تر بود ںیم سس اقسام لر لم 7۲ ۱
 نومه سرر ننک ادد | ےہ کوم یک نل عی تان نم لمحہ داألع ےس 2 17
 تیاور صا رس دو یا وآ ےس اهر تیادد لاو "نایت 00227 ترم شا یا وف یک تد اشک ارا اب رگ وب ددری کٹے رم تر فط بل

 یار ساب ےک فرح تیادر یک اروم روا ےھت ےن رب طا ا نایب
 ک یا فرض ےک ںیہ 7 ےس ےن رکا ایر ےرکرایتف | ی ایما
 گور سود شراب ےک سس رک ز کب ںیم لادم ےک یشن وما نیا
 ٹیرح لوبد تب اور روظ یل ۳ ےس ےن کب لط تدام ) و اکر ث حس چپ ںیہ
 1 ترنم برا ام نیو سرد اک تو نی |طاینخ اراک کس 4
 ےہ اسو نورم ںی باک مان اش الب یکن سس ےس لاک کا
 مرد مک وک کت ازمحنولور يلا ںیہ ای ر وجو یم ےک رک باط ئ اگ لک ام مود 5
 لوبا ےک یب اور ےک تایادرد ثیئدام وتو کت یدع نا ڈور دنیا ای
 ی اچ نیلم تستر ور دا ترش قب اما لوا چرب نیس. د
 i) رگ یا لم الا وک ےک ر الس 2 ےک ےک ورم

 ءس لس ناطے تایقادروا هایی ہر
 ےس قرشا والا ںیرخآ ےنرع تره ےس ل وز ن لوک ا ےک مع پا 8 ۱
 لوہر ب نکی نیت تم یکن توا ری رک یمن ٹپ ےلیکوپ او رن
 روا بیا ےب ترور یک ات اریپ ںی یار ےہ طب اوماک ید ایم ہ۸7
 ذاکر بش لس بکن لات بکس ایم اد
 ها | ںی تف تب اور فرع ص قم ایما ید با وج ترم تزطحو ایک انا اکی را 4

 ۱ ۱ اس اجزا درو تیکت
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۵۰ 

 ترفند ملاسبولا باک ١ ےن نام انا ران

 قلعے ےنیرکل وکتور کام کی 9 3 | ےس کے اش مادیت
 سلول کم ترضح ںیم ما و ےک لو ترطب ےک ےسرکل قت تلی اور

 : ےہ یر جیتی یم یک اط ارگ لام ده نو

 بل بس: چه ارز اش ماچ
 گونه ترت اکو او۱ تمہ سان اتا رض وک ارگ

 سا سا مک آد کر ےس مراتع نماز قم
 تم یے گا ماد اس اد کس اد ےہ لیلد یک

 شد گر دا ہدالع ےک ہہ ےک نیس تیره اب ہر گرم یکی سا

 وب اگ ابا ایر ےنرم محک ما ےہ کل قفس ی دار اےک 14

 ۶8 ر سا دیو ہک تاک ما نوے جی کاتر ارتں ہن بم عرش

 ی وشد یاب نوکر یک

 رطح امر اب فرح ن اتت ےک م تر ی ت
 کیک ا آس ا تساوست ناد ےک اھم اک لم 7 | پا اد کریو تح
 ےن لو آيه یوم قلط تا ورسو د یٹوکدوا هک راو ئل ف فارم گی داد)

 ںیہن اک اےک رک ہاکی نا حت او کا رد ام یارک ی دار ےرسدد

 ےن سج مت رگ ورا ور سس ہص ورم هو مت یب کلاس اہک اسوہ

 نجم ےک دلم ا زد اس کر ولا تشحگ سا ۔ںورہدد یدال

 بح بج نکیل ام لوط تر ادا کچ شما مم ٢٣٣ص ہلا یا د

 رپ ظح ےگ ےن کل وقتی اد یک مارو درک غزت سا نو قا کرا راد ا 2

 الا عقب ادرپ بس هوس ای لقب لواعموکت باور سوتے منا ال ۰ سج ماکحالا

 ۱۳۰ ست ج ور ساز سن
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 5 ےک

۵۱ 

 ات ) يک ذس کم عده لوس نولکاش

 وتو بس کردا ےک اد بیس از پن گن شدم یاد

 ۔یکب اط u st 0 یداب

 را اي یم لوح وصح وے ین را ہک

 راو صيت لا (نایسدگک ںرییوآ دد ےن 7 ترضح ب کی

 ٹن ےک م ےک پآ آے لک ویلو شا لم رکا ٹکا کن اے ل ب

 5 دایر ویر لصذتبا ےل رک ار یت ات اار اص رسف

 ےس یک یی ی ۱ “کل ایسا ےس سار ےہ و بس

 لتنیروک ز واک نر صر! تح سعد ےک ل راس کت تام ےن یا ظن اح
 دو گے اک

 نارتو را ب یکے هدر سیمی قم وع سس فا بج

Goسر تاج لمر من ٹرک فل ےک ےک ص یہ نارا ےگ  
 ۰ ( قاط پار آت د دوپ مر شا بارا تره سیف ناطے

 لټ ق اجل سن دن یر کرک د رت یم (شیماصار تنس گم ١لو

 رل اش یک ر تن( نل اےک پا د راے درگ ص نلاطم ےس

 العر ٠١ لو ےکے میم ایک کے رکت فایر ےس اھ صد ۱

 سا تقدیر راں م دیم یک یبا ےن ماس
 ےس نکرد و 1 ارز صف هم 7 ہیلع شر درک ات ہوا اتوب

 هد تپ لص ر لوقد تاس یکی میل لسی یا لوس یھب
 ہور ےئار سج درشت ۱ترک چ پا کے اد ی ڈے
 سد ےےد زر م ناف ی ےاھ وپ نف

 داس چ نیحوٰ ا مؤع؛ سر زنا ج لوا(
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 سج قارچ تادر را یھب کا نوک جن ت ایا در یھت ہک یر تم
 ےریود سد لس ےک ےنرکل بت رم یک ورشا نشر عادل ا ہک تب اے
 ۱ و را تداش کئ دار

 میر وط صاف ںیم دم اک ے كام بلا هم وب ۴
 2 تن تر | روی رقاد کا تفح
 سس تحت نرده داد کا تا هل بلط تو
 رگشرررفروا طابعا لاا ںیہ ےنرکرذ اےک صا همش رم این کام کپ تا

 برج ات انچ رییس لک را ہد ی تردرش یک
 لوح قت کن ا کے زن حی تر وزنی طاقت ۱ئ انا ںیم ساید روک. ار
 ۔ںیرکت یاد د ی ہارود وک ا کج رکی وبقت قد سا هد وک رپ کام ا

 و تر ا۵ ص ا ع نصا بانک یا ماما
 عر مم لے ارم گو یداد ے نم ؛ ر نیل ریص رکبو تر

 فک گس ناب لاف ماہ کف تق ب یم کل وترا ید یکم
 سے اوہ ںیہ لع باور دا افرا پرورش ون کوک ۱

 و موس )اچ اینو هک تو ای ہ۸١ گی
 یی سرسدد سکه خوسغاب ےہ تاب یا (ی تر کت اود

 ق ایک باد پارٹنر تے کا ام ماد ایک یی کے
 روا جوش ے سوپ افتاد وج رکی ہا اکے اج و موارد ےس

 رگ اوم نر صد سن وپ تپ اچانک یت ودای ١ ۴ رپ کروم
 روا یر شرع یر اس درگاه اما
 ناخ ےک سا رک رسد سا مر یوقودایز
 رکن سا ہد ہک ام ایکف قوت سا (٣)۔ اگے اہ ایکو روک اد اگ

 مکس ایم تا قم ہم لوز ار ںی مشی هک تیر
 9 سگ ےہ بر صختا( ںوئاورصحر رز باک ات مکن اوت هل



 م۳

 ےک ےک س اح نانبطاد نقل اک ت کی ص ےن | یر ب ےک وداود
 ردیف توش الر سار ایکس ددا ےل
 اکہ يک فو سس تریلر ای( ںیہ ںیہن اکے لم ےک
 بم کہ یب بح ے تکه درب لک

 ترس ما ےس نارپ لاتحا یسک سکس الا نا تر
 یکی اص یا ون کسر! تکه س سا ےہ اون لوک
 ۔ یک ےنرکل وبت کس عادت یا اغ ر گرو ا انکل وت وک( تاور
 تبار ولت رگ در آے لا

 اور اوس ل مز کد شا یر لغت رس ماقد
 .ھظ ك0 تر | باوجاکم تاو ےک کت
 نا ے) کس کس ہوکہ ںیم ماتم ساوت هما یزد اس
 (یمج لوصتر ےن قنص مے لوی اپ ( ېس لوب لب اتر اور کر ام اکر اک ردا پلہ وہ ید ن یکے رس < اور بیر کردا ( ےہ ےن یھ اک
 ساب ےک مت ےک کش ِے لم ت رطح س اکل گی ںی ے سراب ےک لغ تعصر
 کت ذ ارد مع #ی زن ےس ملسد لورا یلسیش لور نو رکے د اھ تح
 ےس یہا رک ے فرصذ) ل یہ تے نادا . گلو بت تبار کس رپ 4
 تن اور جایا هریک زا هوا (تس اک اور رگ ترم کا 3 دور داتا
 ےس ار ار E f f ںیہ ق ترا ترص ےس لوک کا
 سمت رک اوورز ات لو ماع رک ٤ کاپ موس
 تا ريشه ےک شا ترد رو رو ترم ر

 ےس لا نیک ام ید ا ےس ایک وبات ادر وار 7 گے یہ
 ےس ےس: سس س سس مح

 یس

 ۲ لوض ںر
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۵۲ 

 ے سا یل کب لط یی ید ارز سد ابو و تردید قا ےنرکب لط ےک یار ٠
 ۔ الموت لیس كاتس ماع lz اال ےس سا نیل

 هنر اکنون ا سم نک کس ا کسی دما ٹاک ہد قا
 مادر کد ار یکن میام اچ اجو ناطر دا نفت اس کیا ا یتا لم

 1 | ںی سلس میر قوم ےک حی کو ےن وہ تج هکر اور شف سر یک
 ۱ ۔ےھ ںرکل تنگ

 ر 2 لور ار وروو ےل ےک فٹیردوب بی مالیایم

 ا سم ل EN اور ییا 7 رز ۱
 تفر (فساپ ت انو روا ےن و مک |لاعاک رم تیا دب تا ےس درک سس

 انھی ار تعاش او شنا نیت رس رول تں یمںونیسےک با ےس

 دل ےس ےئل اہ سشعرام'ت تر ۰ك ترورم فرصز اھت ہدایز تہب ام 4

 ےن رمع ترک فا ےس ایا طا کام د اک پود تاز رص تار
 ج حیف برسددماد ےس روک وا ت ےس ضر یک ترد ام مر وما یا ار

 ال اص زد سی نیک اب ےک ی کد ازا ضلع اوہ ایک مع ےن وہ دابآس جور
 ءادر ل وا روا ںی نوا قو ےک یر حد نر ام وک و مس نم رفع یم رر ضم

 (ذل کش مرم ترب رد تعاشر و لل قس یب ںیم ورگ ردا س ازت اب مشک
 شب طبع سا سا اب ص( یا شور تسایس تره سک ضا ا

 کت اور 1 هو ت رع ر دا ےس امر کر ہدایزےسەداینز( میر ناف سس ںی

 تند یتا دردو ا ےک اکو ر ےس ےک یاد ر شرع ہد تب کا یھت (لوص ۱ )
 5 ےک وم یکم اتو یک اطخ اپ ید
 لنوو نقاط بس اش
 ۱ تزاج کسب اآ ی | دعب ےک تدا ی ترفح
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 هفت | لور تی ناب ین جالب مارکہ حر گرید ١ 7 یس ۶ ۱ ۱ ۳
i ۳ددا( یل سکس ور سید شد اظ رع اہ ید مالسا در 72 ج ر ۳ ےہ  

 راس ےن ترین ترور طه ے کج تر تای رگ یخ نرو 1 اع(با)

 هک ف مرح رخ سرو ت قید رج اص مک یک کیک لس سر نر
 اسم ےک یک سنز اج رب کرد ۱ تن تاشر)زویزور _ ےک زو اخدا 5 ع

 سّجرع مت اس ےک مایا ےہ ےس فرح نیلا تلو اے اور وب سیاه نشا لپ ۱ ت  یص 7 1 ۱ ۰ مج
 ان ضیرراوص کره یزد هاچ کاتو رف سک کرک رو آے رک صام ۲ ۱ ۰۸ رو رس کب ۳ب

 ٣ل یس جہد کس کر ام ےس کل صا شم اس مانا ےروپ ےس ( شرع
 نوک از رک خب ر د نکس ےب گر ف سکس ازدرود يا ۳ ےس د آے

 4 2 مہ رس ۳

 ۱ ےک ےگ یاب رپ اج ںی ں زر ہزار درود فہداعا
 ےک قایق وا نا ما را ما بندا ےس ید ایا ہا رسا ےک یہ رہ رس, ور رر ا

 ب و تگ د ےہ رک باد رے طناب
 ںیم تم کا یکم ولع دا یا لس کا مر لم ےب

 رف رے ںی کے اما ےک لایک( ماش انا ضلع پا

 ۲ اشکرگزس اد کنار | اگه د ایٹ سارو | دیر نوا کیا ( ےل

 اکہ سپ ےک ن و ںیم وت. ےن یراما سیا نب شاد اھ و در ای

 شیب وه کک یم ےر ا ےک ام "کس اوہ ملت ایه سید
 شسرح هد ے ںیڑردآ یہ وتےروزعُر یل شا لوس بآ

 ل , 5 و

 ںی چپ عود ا سیا اورنج ت ےہ ین سہ

 واک( وہا سا ےک کن ےس ذی ںیم ےل ساد یاب اپ تاند پآ
۳ ۳ ۰ : 
 مع انس کر اھم اب هی شا لشو لوس یت داوا

fe Pes ۳ےس بی ےک ںا یی ابلاغ. ںی گول ند ےک تسایق و ہک هر  
 | ھی ۔ ٴ خم ۳ ي رو +

 مو ؛ ایکس ےس مہ هاچ ےناھت ا( ےک چپ ایپ
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 ان بکس در بے نایین پآ ؟ ےہ دار اکے

 شاد بیتی ین یا نکا درد رک جاگ (٣ ناو
 کتو سا زود رک ۱ «ںوپ (الاد ےن لدار ی) ت 4 س

 نح ورکا اک دج یسک س سا ںیم کیک بج کوو سیمی عاد نجف زد
 لقا و ںی تزح کک تقر س١ قنص ق رک دا ںودالد ت لب کس ا کرم
 دا رسا وتو پ جی وکاکی جود سکرگا ےس سا ںیم کک جا ںی
 یاس دره سوی یسک اد ی ا کک کتاب نداد

 سس و نر ھی ایک مے مپ(اگ لو ل
 هجرت اضرو | نا وقف ےگ وارد ےئا ےس ا نور

 تر اورا دات ماس ےک وار رد و رن پ 5 ےگ ںوہ

 یکے سار کوک اج رر ل کین یکے او نر ا مرگ ارقح لا

 گاج یدل از سا نایب گه اد قی اپی ابر لب

 یراصلا برلارلا گے ایگتب اور ۓ جلا ر لا نی اعتلای ردا 9 17
 ماد ےک ےک لصاح فی حی ابا ےس ئداصناماع ناب رخ رب نرم صا ےس
 نا کروا ہوالع ےک یر ام نس لاو شمس مل لی شا سرزد لور لج

 بیل اواو تس تر ںیم بد از س آہ تحرک نل سا دایکرغس اکر ھما ام ںیم
 سمن لس ےس سما اتم ماعم کت مے ماع یر قق ںیمرھم ی دانا
 رو ناکمےک نا ےکرکم وع چپ اک ق ناو رپ نام ےک ما
 ےا اره ٹپ رانا وف ںی یر امنا بول ادا اھت ٹکر اب ما ںی قع
 مرسی مک نرم ے آے سک( عم ےک کف ارد ر دداا ( با بول
 )ب ار جا ےک یت ہد را نام ےس ملصریعش صد الو سم( کے سادو

 ریال ےن ںیم اپ یہا ےہ ینا ردم کیں یم راب ےک
 1 نو ںیم انے نص 2[ قوا فن پا ن گرایم ن 7 م
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 ۵ے

 5 شاز یو یک ما عد ےک تما اش لصرش گرده سار تیعاوک
 ی وداود ڈر رکو مرا ورب سارا ےن دانی او ام بیول تب <
 ف اب ےہ کن ا ںیم شلو یب + ت نابض یش اس فاج یک رویا ھا
 تو طز ۓگ و ہناو ر شہر ب سی اورو | ےریک سم گیا ایل ےک ےس تیمار
 7 ES ہا تیغ یک

 انور حجسو ے حیکر ہرا د کف یدع تکا شاد تب اور یکے نارد د ںی
 مت مرگ مے دن السو دات ترب ےس لپ مترو ) ارد ار
 تاقال تل و)و و یی ں ارج بس کس راحت ر نیلام (هدالع ےک يافرانصر أس

 یس کے رگ قس نوکیا ا اون ٹداما) ل تیس ےک اردا سرک

 E ےک صخر بے نیم اہے ( نیملاحلا ب س)یبع !قیف مو ا

 ل اگ نشاب ےراس تربت کس اردا اکی ام یا سس یر ےس سم لر

 کیک مولا جول ا ےہ لو تنس لا کود

 موس لر رعنا رز چک ادا تی قوم ن ہت
 “نو سی کں یت ۶ مار تب نواز را تاج بلک د ۳
 . اعم ہی شام

 مششازوسرمارششیب ییا یم اک اع تقی ٠
 ات اعا کم یش لس تو

 زا یدک ادر ہدایت کب تو 1 ہہ 1 لارو | یاس

 تمم رک آ ( ےس د ز اے ماسلا میت اد ہگے ئل ور وہ س سا

 2 سفر ب شهدا 2 و وحس نیر شاد م ترشح _ 52 بز

 1 ١ نب سن ترضح ( س اض داف کم لا یس شا لوس ) یب ےک ج ےس ررعاح

 یس زف میدهد امن ز ضد تاام گان با ںی اب سر
 ثمر تدا یخ اس ففش رپ تہہ فیداحا عج اھ دالا ا سر یرصشناع
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۵۸ 

 تسمه ن سکت ارفحود میس یم نا رک اح تل ارد ۲ص املا بورت شنا

 فسا واو ےک رح ظفحو متوقف رگ ےک ےک ل مالا ون | ےک شہ ںیہ ہا تہب

 ےک
 هتگذفا ٹو اعا ےک برپ رند ددرتی کپ و ےس باس یم تر و ظو لارح ! علا ا

 گڑ روا هتسرگب گه سود کا ود ڈیل شمع ےرسود بیا یک اھ ورردا

 ہد ست شد اعا کی ا ) کے لن سا سس گڈ وکی ہد انس او نا لا

 مگه لم ےس ےنوہ امور ےک تین ماد ےب ںی یاد دود کے ول وا اکی را

 ور یش قلا یک ل ےک یگ تی یک واین کا ےس سز یس وک

 ۔(اتک انب یر اگہ لب القنا 22 ها اسی لا چ ایان بالا
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 نر لم

 ںی ںی قلع ےس اروا تیم عش

 کیس بک و و 7
 یایبوا نوف زا نوک نگه ساروا ےک ےن بٹ

 رام کت نس ےل ےک وف لصادردا ضا ؤو رک کروا بک با

 ے روا بلک یرصرو | تن کک جن ےہ لضا رم آن اید: : ےس ےگ انب

 تافالخ | ٰیحتادروا شا ميس آسرا ےک لنوفحوا کا لکا
 2 رستم وکٹ ترم دا ایا انہراک نل

 راو بم ےن تافل نایدرد ے داعم ترفحرا ال طح رجس داد
 ۔ وہ فل اجرا بم د لوپ یر بت جت رک

 قنلرض کیا اد پانچ منٹ با نوپ تاسیس

 ماسک لغ تر زت الت یاب ےک لو ایم تضحر د لک طح جان کن ون یاس ماف
 رژ کد ما تا وج اس اکں وصراخ ار رعود ١ ٢ )ا
 ما 2 ےہ ےس ںی ںویناح و فک تره ا و یا

 رض یر کں وفود ردا) ےھت ےن نم لام ےک نود نئ ام ته لک ترض
 تراحم درک کا کیم نج اتم کت یہ لپا یف سی شا سر ےھت ےک ل لا بجاو ردا
 ےک ےنابج نہ زیلخ رول فر ےک اس تز محددا ےس ا ریتم سی سا

 نگر اھم رک اط اکی ح ےہ پا ںیم تفالخ ہد اھ ایگ ادب گڈ اک تشالض) 2
 شرر | رحو تادناد یاب فر ترس رٹ اد [گر تدانپ الف تم
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 ےب ےک نب برس اکی زرد | یرثب ردات ایرو کلوب

 ہتز سا کس طب گنی فا ہدایرن ےس بس اکی حج داضروا تازن ینا سا

 ںیدو ےن یہ نلت ںی مالا کہ ی لرگرابتخ ا لکی نیو ییا ےن رتب دور
 ددا نا اتے وہ جے فنوم شا گو یک بس لشد اگ تہہ رنا ےک ےن
 7 ےس وند هدر تیر دا نکس یز لکا یر دا ام اکی پے ثرع

 با تم الخ ےک تشک ایکس وقف وا از مکس کس وک از"
 د لشد یکن هستی تم ہد رکن ودع جر رد ومن یک نسر دا ںید رگ رش
 نر اور یب | ےکرگب وش ترطب مسو لبنا ییا لوے ںوٹز ضار ہا ںی

 کد ات کر ص اق ہد غار وا نمد ےک ناوج ید رک رو رشک
 : نویز تان مشروط نو اف یک ید اوشو ےک ناز رو تو گم مسی اما ےک

 اورد | ترک اگڑب (تراطزو )تار کا سن وکلا کس لک کما یک یم
 تنسوا مان گی کیت حک کاک د لای سکر تت بسر ا چے رک اس
 ۰ . (ت اینم لکن رانقل

 ےک ںو رع یلعج جج اسےک ں شد میر دا کسا ی یک رل ا رخ
 ہل وہ اب یکے وپ طلا

 و کس ں ج عوض الہ ےس رر ھم ےن مح و
 4 ان رگ ملا ار ںیم یل اضفیح
 ترکیب ایل تایطت 7 ۳۹ 7 چپ رو[ ںو/ ا تبا زم اچ ےل اضن

 ۳ھ 0
 یک اک تاک( مکی اعم لباق ند سا ےن تز سج لیپ ےس بس رکے اناج ایک ا ۱

 غالبا چ برش ےن (رکمیشس) دی دیا با ہک عت مدرک ف لت ےک لو

 هو ےہایکت رکا ںیم

 (|ر ےایآے اج یک نویی ولا نم ںویتاور گل اف ارد

 و۳ ص۷ ع تغ لیلا ی رح ١
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 یک سض گرج با جزو ا ںیک و سید صبا قم ےک عا یھب ئن وین لہ ام 9
 اید

 ےس تہی لس لرم اکا ا و لک
 کشم ےن ںوڑ س نر ا ایا ایس

 درک راب شمار رتا گم سرا رس درک اتو ہل اد ناب یار لو
 مششارد هک نا یرنوارش تّیمد توخر وا, تب گر شا روا ےھت ےک وپ بس بداّتا
 ہٹا لم کسي دری و لعتمےے نا سا اکی رم ب
 حت رش وزککر دا بو ممے نا لو ربا کم لس در می
 کا 2 ی تر اید ےک ك | ترمه گہ وصل ا رل ی ےماد ےس الو تا
 : ( یس یب رب کیم ںوف ےک نا

 ہازگترھ رج ادا یکے ٹی شوی رد | یسک تر هک

 روط طوق ےس از ول ٹو ع ےن مج گر اگیدرکف اعم شو اےس وییک

 ۔ے اھ نین: ںیم مز هر
 یں ا یم تاک ہیلع دیش ا لو ہک قلی راج یکم کہا
 وردا ىلا تو تند گدا ےس لگد ا یکی تاد پآردا یکی اش
 × نال تیوب لو ےک سار دار شفا کس ےن دمہ م اقم لکا سا ےک یوو
 یکم اکا ےک اروا تیار کبد اک اگ سس ںی ںواد ےک نا ی مسو

 رش لوک تم لو موکت شا سا روا ےگ افد ےس ترک نوروز نافع

 ےک کہ تر هد الل تر تبرع اہ یبہ رم کیو ےس صر بدن ےک نی وارق اچ هل
 ویک تیر گے ایکس یل دن ید یھ وکی یا لب تادر یا ترم یک یھب بت
 تری ں ورس وورد لون تب در پا نا ازم سمت برس ہلاک ولا باغ 7 4

 موم سنا قرف ںی
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 0ئ اما ےک ےن ایس فول عرب سا لب ایل ےس مدال
 مش ها شع سصخش سار 2 2 ات ےک د نار ی ت هی ہد ںیم وار یا

 “تسو ے یا سیتی یزید نکا تیغ دوم ۔. ید نانا ےس ند ےک

 اجر و ںیم اک مما کی کی سز رضس س اروا ےک ۓۓروداا | ےک ےن وب لایک

 نادر کتک غاز تخئۓ تفت دات ی دلا

 مے رد بطن میر تعامل قدر ذرت فح کک ارز

 ؛ ی ےس ار یخ ان ا یب

 تہ کدز شا ارگ ورک ہذطاجت ت سد ں ر ںور ب ےک وتر وع

 نیس پس س ت کت سا ر یری کت گن رہ ہدایز
 ےہ مت ہن ث١ ی لور

 ۳ گر مامان ی وہ ی رگ ت روک یا ب ساک

 يه چ دک م درک د (ےڑر ےد سگ اتو 2 ا ے١

 ۔:ایز سہی و )ےل اش شا

 م ااا وں اور چ دا )اف تق نخا ںمل قت و

 یک عل فے و رو ایک نی تر ر( یار ): يہ وک

 سل و | رر هد بو تت قو سا تری ۱ تری ترف یی گر

 ۳ کے کا نا ںیم ےن یگرع تر : ںیم ترک صیف ۷کے نک جالب
 هتسرل ارس ےس ن از سا ےک کس یی شا صفا لوس وو جزو اج لال( لک

 ۔رکے

 یلا دد رگ فک نر اہ ں درک ی ےس ںیگول ںی کس ایگ 7 2 ۳

a iوکی وت ایدرکر اک اے ںونک | بس سرر اا  

 دیا لا د ناو مارو رگ ولا ترا وفا ییا ےس

 ںالد ےک نر وا (ںودای سکس ورک و نوک اکا کک ےک نج اد
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 ۔ یس نا ام کںولد اکہد) جم را باص اک
 هو ایا ےن قاس ر لا تپ سد

 ےب ر اهم از يه مو یاو شا لر لوس ایک
 ران تن سرگادا وک سا هد رو ائ بجا ی امد لا کن ارگ

 والی ار نحو بلا ددا کس اب کک نجس تا وت رک
 یایجدا اے ےک ےک وردا یب پس رک اکا ےس ےۓر واد يددا)
 ۱ (ع ایر کلیم ےس ناب تح ےک فی کا ےل

 لد کیا ٹری سود ےہ نک م 7 اسب مور دد ےک ال رح تر کا
 بسے یہ عت نعم کلم اس فیت چتر کیوبا تفت
 تکی ارم اک م ی کار رد ١ یک یک یی را رمح رک ےک ےس
 وجو اب ےک داغ را ادا ل لکو لضف ت ارتا نکلا ایک ارگ ا تیرا
 لد ےل ای آں رک نا ہد ری وہ سہ حلا ےس سا یبشکیرٹر اتنا
 ۔ےت ےسررکف الغ کش ار سوا تزطحر دا ےس ےہ نح ہد وک حج ما

 ۱ تب رزرو از طاع کا | تفحص لغت رس « کیر دا
 شکم ها ںی ےہ کت کپ rL ردا لپ تسرکت نا 2

 کج اند رپ ترک از سا ست افرا ادب م ےن
 سوار من ایتف اتر ےن لا آورد انس مواد یت
 یورک ا روت ےب س ا کل ےہ سم ٹیپ ےک

 ۔ ںیہ ےت ان یب ےل نا رگ تر
 ات بہ کا تے وہ د لک دس کنج یی پول

 یک یم بج ہی لاد اج اسی ادرک رضا ترتیب! ٹی دلا
 ناسا روا ںیہ ےس رکی درت ینا کل کس ارچس ولا رل پس اتیرد لپ ےک

 î“ بز تک
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 شارما لوس ایگل وردا ےہ ای یالف ےک نس ےب ناو دا

 ۔ ےس فل اےک لم مک

 ےہ تا قم نیب ےک یم زنا شرف 2 جر وا

 9 ےڑڑکر عن رطح کرد ےہ ابر ےس ويح فسول س جرات, ناسا کا ایسو ما اب اظ اڑ

 بوته ۷ تک جا دعا
 ها تیب« چ ایل انب ل العلم کر رم ےک ون ےن نھ ےک شا سا

 ۔ ےس ولا کل توں در ن کین شا ےایدرکن اید وک

 رو کے ایک ت اور قلع ےک ربا ترضح ینا ےن یز ما
 مالک رش ! ےب زیا: اک ی ےک طخ چاک یت کار

 شارب نا تحس اتا قد اہکے سرت ن اسپ سا ایم لدی
 اکے جرار سا چس اٹک یل رب اپ درا ےھت کیس لپ نرم لک
 ناک :اہکے نرخ نئ اپ سا ہا نگل اس یاب مت”
 اگ کی یر و ںیم باج رح باب 1۳۳ رپ لک یتا ار

 ےل ول اٹ یک ا طرد ا ےم ت تارقاد ےک وک حا ایک ار یکم کت

 ےک حرم اکا میک ہے لتر روف قیا یت ت توي رک ۸ت
 با س عاد ےک سا ےس اب نحمد رک اب ستم کا بد ]| اک سج اما ںیم اعم
 راهش یک اس تسصود ےڑب ےس ےب جا ےک سس نارد ےس ےنپد بناب

 هتک اس ۱ بلاغ یو سیم ام ےک ت اب کی تین بیر ٠

 یک ضن از او تاش اوغدد کس لات یب انچ“ یکایک ںیم ےس راہ ےک نا ےل
 ےس لری توی مد لعشر یش ل رر گور تنگ سیم عو صرع ی انا ںیم یگ یب
 شرب شر خرد ارور ےہ 91 ايد لر سا بب

 گ لب ضا یلص شا لون ویو لا ات ںی نے مارا ایمر ا ارگ

 . بر شی از رو| ںی اش تور
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 ےب نک د ںیہ ےت اٹک رپ ت را مک ادو
 بو ےس و ںی ترگکتیادر ےس داع نب اب رفح ا 51

 ےھت تاب نم شم یک ہیلو سي بس
 اتر ورم باز ےھت روش غم یا مہ وج نیز یر اچ کوک
 ےل سر ےس ےل لس لا ٹوک( ںی تام از فال کم 1 ان رکا

 پوش مو نوید ںیم تصرف لمس او لمعلا عر وضح و
 ءا انک یں ایہ یم لیپ آے

 ۳ کلی ےک ت اد رے هدا تر ل يا ر
 ےن پا ایک: اہک فش تی کن ایہ تی کا ےن ملا ترف

 هاب وار سنا چ یش دعب ےس لسی شا یی ود گو
 مہم شیخ ات تر رد ای ی بس ھے ست
 هللا ایکٹ ره ۳ اہ < ماگ درو ےس يعني شو

 لور وود کی بر سی ابن تک بش کشک را سا ویب < نیت لا
 تا ب اردا اوو زرسٹ وج نوک اے مارال یاد ملغ لا
 بس زیا رسود کا یک رکاب کد امعا لپ ےس بلا ہد کیددا دل ےک
 ےگ ٢ے تان الحا ن ٹن ںیروما نیو ہد ےھت تافالتا ینہ نما کن ا هرکس
 جیسا ازم پلاک ر فن یار ےس ںیم نا ےک ےک ڑب ںی
 راپک اج اکو بے کش گی لی سارق دانند ۱ے ا

SG1 ترم ٹو ت دہن ید از نیلا اتص سدا ے ا٣  
 تلاد تو مانمک لسد امرشا لسا لہ یز ےک گے ہی جد یک اا
 7 یوفهداز تہ ت اےک یب ل او ےک 21 ہر دا ی قلو رو, مازعا 4

۳ 

 ۔ ۳۵ سنج ایا هل
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 ا در جما تالت | یس ایس جم اھم یہ تیلو اڈہ نیا ین الا ی ایس زا هدالع
 کتب ںیردد اتا تب یک ود ربا لت اک رم حمید ےس سا ا یی ادب
 د نیر« لیفت نب ابر اما ایا دا ت اس ےک سا
 برط یر ںولاد سر ٹوک جواس ےھت ی ان اور ٹسں یم کر هد ںیم تاید
 ےک ےس ےن رکا و کروا ےنرکم اہ ا تشوکں وشزاسروا ضئارخا هریشسپ لو.«
 تل را EG کردو توکل وک سک | غل وا ٹوھبت کک ا تس
 ینو تکه شریک یم تا ےس ر ڈ ےک یہا اہک دا

 لرد الا هور اش کے شید عن لاو ب ساو
 ایا شو وشل فرم و ںیہ

 ك اتضح رک کی تا وتا ی اید ںیم وف اسب م جک اب طب مب
 داراک ت دص عو ء شر یم اد ےک تال یکی طعم ںیم ردد کرک
 ےک پان کیپ ےیل فن یب ل وت اں گولن می ےب بیدا گر سار
 و لس ا ۔ ےک یش ود کت یک نل ٹوک م تیره قرض ےس بس
 سکه فییدص ملا ی اتو ون ےن فیدع نو ںاہچ ےہ ندر سا پے پس قزز
 یہ اف یر زمان ےہ ایکٹ داسا فا اک

 نزار ې کیت شن اپ ا( رے ھم اپےرامپ فیمع

 ۱ سا کرو کا
 رر یس ںارج گہ سلا ےیل تسهیلات ب یضلام ادرک ار کام ما

 دو اں ےک ےس لاس ید مد سیم یب یک ما ے نوک گل ٹل عڈ ر سا
 وا تاب پمپ روت و سم تشد رخ وا نید ںیل عامر ےک گپ

 ۱ اتد ر کس نا هل
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 ر وبر ب ےک ا ولے تانا یس بہ بس ت سار وار اش ع عضو کب وہ وک

 ےس علو مرا گیره نط ےس جد گندم ب بسا پلا ےس تیر اوج ۱

 ب+ اف یر عضو ج ں ز ہر ام تاک من لو دیگ اتا

 . ےک ں یل م اکے نرادطتخا جو ا پہ لسل اردا نب

 سرا التخ ایس الرب کت مرم نشد

 ی رک ی بسم سان موم نی وزبام کت الاع ی ایس کرب ود لا

 نکے وہ ےب ووٹ لرلو یکے دا ویب +یلع ثا لا لو بس ےب لوا
 ۔ے اول ےن ویا, ٹو دا ےس بس ںیم ںوق نا

 ای فوت ایگارکت فایرد قلعت ےک ں و بخار ےس ٹا ماا ١
 ٹرک یو ورک ی اوم شیما لوکس لا روا درگ کک ابوآ ےن نا

 و یے یخ نک ارد از یب سوا
 4 :ا ےھت وہں تالش یشاق ادم کیر ہ١

 لا رسو ےن شرم ےس لاو م یک ( ٹک لس ي ارسال ا تعا

 و رب ضد ترم آف گیلے وینا

 اے ری شرف خیا ںویضف اہ کیپ هراس س دا ر

 یک ھا کرچکے روشی )رها ےس و کا جا ند یک بجا ج

 سرش ۓر گا اڈ انب تیدحوکم اوٹ 5

 ےس نویضن ار ےن ںیم مع دوتا رگ ءا لب : ےہ لوت ا٤ یف اشم(

 مراھکد سے دپ 7 و 7 هراز

 تیصد یکم یف یر و ےک تیوب ےک ے مک عو عضو ٹداعا ےس ںوبیطف ار تنس للا

 مو صا ثعابلا دل انا هل اضیا هک ۳٣ص ۱ق نس جام هم
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 ےس یس ر ترم وتس یدایم ترک بت کوی ںی تسرگش تدم لار

 ہہ کے ہبہ الط کش مدح ا ( ں قفس اردا

 سومی او ےس ت اولا یک مریلا یر

 غلڈتزحردا و او امت ں و تک روک چ ماما ںیم
 وایبر ی: ایازرواایکالیکس یفم ٹیک بسر الی پاس

 و متر سيب رد ار
 .انگت عاطا یک

 اڑ وی اروک ا ےہ لوک یر ب ےک شو کتک انہکاکت نم ا
 نی بیک پن لام اجے سد شیوه نا چس
 مو ےہ تخ ا در خاس یک ودی کف فیر ید پس

 و ہے لیلا لیا لرز

 اینک فرو او کت یہ کیس دکل کیت 7

 ۔ے یو وک کود کیسا رک ا ےہ ام نیک دوش ےک

 ۔: هساشم تر وا فا

 یه نرود ےک س |یلقںوہوز تی ایارف باد

 انس روزا سا ہظان ۔ں ایرو ی کد ناتا نسخ

 (جماثود ازهدرپنج) رنو وزا ا ماا ما ںی نک

 لاعب نوا او مگر ضار وا لوا ار غر تبحےے مہ ںیم دامت ا

 ۔ ںیم ےس ام ےرآ ضار تبع
 ۔: ے شرع روا گل

 نسب ےہ حس مست تبا کی ما بارض ےن پآ)
 ےک چہ ید یا ضب ےس یلخروا نکس وس زن ناصق یب یھب
 ۔ کسانی نی یوکے
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 بیروت یف بس یم مکارم ینا تر
 ترضعوک گل یر تس جار نکیل شا یکن بج (از

 ایل اصگرکس ا ےن پآے ٹال اپ کپ دو ما کا اکے نم یز
 ضا تزحح ےس ٹیپ ےک نئ ار رحلت رخ ترحب سیا و

 چکے کسر وک ج پی کلش اين سوپ

 کے یر مد یک مان یب کاپ تامالع یکے سو تن کٹر م سا

 سن | ید ظ تحمل ابی یز لا مع جا چارت اور اف تر

 ۔ے و ضیا یک عم اب اد ا سی یا تافو لچک ےس نر

 اگ رک شرم تان یک یب لاردا یل ت رفع تای نرط سم

 شو نائیک تم ی اھ اہک رووا نخ ام خام اور یس

 دواک ماع دیش کے کار یہ یارک

 کان ٹیؤا ترفن لیات ابنا نہ ںیہ شب کر وے عیش قا
Salلس (  

 راس روپ اک اردا يافته

 اناج ٹل سی اک رط ایک ند زا ںیم زا

 ارتاین چیت ن ایمر ےک ستاد درد اردک ات مح EI سوا (۲)

 گر سن اہ اد نجاد ےس عد کت رضی

 توس صل 07 لع ترضح ےن تر نو من

 يرام قب اک اے نا ان تفعتروااھج راج ایل رنو

 + ےس ر ور راطذ و راز نحو نوا

 ۔:ےہاتل دم ےک هرکه رله تیا ےک ضیا

 نری لطب زن ےکالع ںادرعذر ےس راپ کت اازلا تا سپ
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 ھ۰

 ٹر الم ۰. ۰. کپ د جات وک ا کل رک س ںیم نل دا یس لا
 ( يا شجره ںیہن ککے ارگ ارت و تیکت یار لا ے

 ال سہ یار رص یم ت مذ یکے دارد ترطحذ- ںوبیغم ار نیا
 نادر اے نام ےس ا وتو کد رر نم ےس رکی دادم تیب

 اچ ترم کیا سیٹ تہ یںالہد ص ارنا نیو تب روا دارم تر نیا

 ار نون دد نا! ا ےل کات پآ'"
 ےس ا امر ے روز برک دن ۱ ںیم گا 71 ا

 رص تماما دز ےک نو ہںیم ےک یا ےن ںویمضف ار شزفلا
 رایت رم یا ردا ےس ی وپ ںیہن سکی کروا )پا اکے رنگ
 دات لی ها جور شمش نا کک ا ا ود آ کی ی هدایت
 ۱ و کے ام کس یم

 زنجان ےک تی روا لک رفح لو"
 دو کویت

 ساری ا یکم ا لی شا لی ڈا لی ای های تام ته یسیا سعب ا اتا گردد نوک ام اتکپ اچ ںی نایب یا ےکل یخ
 نا ۶( ماد رک رگ اچ ہر اگ اس پار کو وکی ورلد هنیدرفا 1 ایمر
 یم اتم ےسر مالا ےن لوس نارا ہد تم شرد 3 ہو گا ےہ ںیم ل ویش ار

 از لشن ایا )را یا ایکس مزدا دواب ی فکس ےنرکی کیش یک: ارد
 ںیہنیرد رک ا تار یم ( یس ص قار بہم یداب آم بت ےک کے ےس سی
 ن ام كاپ مم یس تیصخش e یریا بولت ےک ا بتا دا ےھت ںی زگاب
 ںؤارتخ ےا ر بے وپ لقا د یل مالس | ر سک ترد ز ات تب ی ا٥د ا
 رج دل تل اسا مالا ہیلع یب تاسی اس( ںیم ام ےک
 یھ ای لس اہ وو یو کت بر ںیم ںولد گذرا ےس ست
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 زا

 برادر سه د )یی نوه ےترکت فن تگ یک ےن
 سوا سگ ےن نل واہ ےک( نا کد ب تسلا

 ناں ٹر یار دم تب ادب دکک ناگ اھ ٹوٹی اک شرب بوم تس لوح ت - درک سرد | ف وت د انپےب نآرسس کے ات پان رک اس ےک
 بشی ےس وند وچ یک ذس یہا ) نا ۔ ےس کت یک

 نمجم مزد ۷۱ ہلا سم رپ کت زدہ ےک تج ۱
 نی وند اود ناثع ید افلا اوہ قل صید ہلا وساع

 رل شما تیمم عنٹوے شضفاورر سا یھب ادرار ےک ہی روا داعم رفح
 کے کیر ترس کیک ےن لو اط ایک کک یی ن کا

 : ام ایتسہ نیت فر ا ا خفا یل نشا لورا
 باردار لب 14

 لگ ٹیم دلا کا طا

 سس ر دا ےہ میت لان اسم و و اعم ےل (ایارف ےل پد
 ۔ ںوہ (بیت انار

 رو کس ٹی دھر دا کا

 اچ ار هرکس ام رک وا ےک دادم کی تنج ںی ا اڑ ےن پآ)
 هراس : ربع آں یے شاپ رب رعب ےر و ناک( ید اما
 نزار ےھت ہ دے اپ ےک پد چا سود وبا لاک
 یگ یئارف اکا ا رت یار ےس سا ںی اھ درک تاک
 ٠ ںی نر زض ات تک شش سی رب( یئازفا ت | يواعمےا

 ےہ کک
 ےۓ ںوک هاچ رگ شه ںیم تی ما ناریل ای یی ےن نوبت نویس اہ

 روا اب تیرع یر کد تیر یکی اب بام ( فرح کد تی علوی
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 ېچ ارض _پآ) اکہ وض تط شا لسی یا
 ہں سس اع اشر او روا یفر تر" :

 ۔ رک سبلان تل ورع وقت لوپن انب ی تری ا یک ف یدع وب و امید ا ےس یے  ط ےہ ان کد رف 2 م الل ا اغوا
 اکے آم اکہ ایر صاع تزعحےن ملال شا لس مگ

 یر سقم( لاساکےن الف کن وسیع ) اگ ےہ سارق لاس هد
 ۔ ےگ دو اپ زیغر یرهجردا رخ: حاس لی دالدا

 ے ےل ول تیک یمٹیدع یب داو ایک
 یراضود سال ٹول 7 اپس ےس ےن زس ےس ںی ں ئالا /بانلا کابل

 هر ے یک انب ٹالطعکک نادعب ےک نکل ہک( نار کک یر ےن ہر دف
 ۱ ۳3 ےس نوراذم تسوپز ے ا مد ےن ےس

 ایکو کانپ مل بس ٹول کیا
 زض | چراغ ےس ماسا )سے ہربتع فورم ورم کن 171 ریج ر زرد
 تے او من رک اکا ےک ازکم لطم و بس ےس لوق اک بکر ایم ےس نجم لول ےھت دی
 وب سےروص یکی کر ہد ےل ا هل ےک عر اخ ےس ماس ارد ارز ۷غس ایچ وک
 ےک ید نرو هو سکیم ےک ا تم کس یب ےک ل وص کرم قس( والے 0 روا
 ےس سارق وہ راگ رپ دعا قشم یارو ا) ےھت ےہ هر عقد یا
 ہمہ انے ید ےس را طب لو ی سرش | لوس یک یت ضبا حد ارواب
 4 E ام ےس اقع یراق ) ہک سرور سی اور ی ںیےراب کس كا
 1 اکے لوح 1

 گير نا تط یا بست يہ ند شدہ بک
 اس سس سس
 ۔ مھ صقرضل انی لا هل

toobaa-elibrary.blogspot.com 



14 

 اج ۲کوا ہر یخ کود )وپ پہرے ترم ید ےیدارر سک
 سم ابی دیک سان گا
 ےھت ریو اند وک ا تیپ اتکا تغ ا ےس ےنار ناوک م ای هری

 ہ ترا 7/7 یر کن نرخ یی شاد حر مارس
 ۔: ےہ یگ رد بس وقت زر نر

 رش ارگ ارآے آف مدع رب وش ترد روم اس ےس دات بج
 ا چ ایکو کس ا ےس س ولی رقم قفس ا ہد رار درک ےس

 یش اب ےیل ول ت وک ںیم تیرف ےجاط ںی میلا برا کے ایک تب یم کوما اتم ےن واکس یر اخ وک چیک زارع ی نیا رتن چ لک اب بز ےس جاو یف اب نینضع زا ملا میت درر
 رپ يکي رب لاا ےنڑھک

 اد یک لئلے شی کےس نیا تب اور الا هدر یبر عتاب
 پہ ترک رام یا دلو ایکت مادر ےس رس راک جے ارگ لو ب ارامش کس کس سا ۹ ےہ نوک شرکا ہیچ
 ےک ین رگ ایہ سار انب یک داع گی دیتا ےن یکه لر ُے اہ ایک طض وک بک
 اخ یر ےک تاع ہ۶ ) لی جل صغ( ساید کب و ت داخ ساب
 , علت یکی بی کک

 قل ۲ فمر قع کات اذا: لوت اس هریک اک مح نب نر ارب بد ا
 ترطی کرام نب نشر ارو ول, بس ىد ںوجراطردا لوکل سده مب ای
 نکلا دپ یکے تون اکا ا تی س ملک بک یم ےئ ےک تب کل وارا
 ان مر شرک سرک اک سا ںہکس سا چیه یب لک ولو( یه لوٹا

 fn س ۽ ج رع رتا ل لا ڈیسک تارع شو! بانک زیا نا 07
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 ےک تک کل وس ا شیپ ودلع و ےہ کیم کروا ےس ایکو وکٹ یدح سا ےن( یا

 تب شے رک ٹو ےک فرح سا ںیم نایب سا ہکےہ قوس سا ترقه ےک لوکس

 ڈوانززوا ر ارت ےس ار ادیب لاوس پ ات ےہ ین 11 لکت E از یاس ےک جرات

 نا ایر وا سو کریک نت ےنرکع شو ےک ید شا ور لک اب یکے رسد سیکھ )
 اڑ وی ایا ےپاڑھگوکف ع سا ںیم تقو یب یه ( نرو اضتم ںوفود
 لالودم بل ۳1 نرهرافریب ےک رک ےن لوقل ریز اب لول رژ ریل ےک سا

 عکس یھب نا تراب کے رسید بیات داسضتم نرس یکن اپ گر
 ۔ هی

 حشر ےک ثرحص سا ےن یوم ےس ردد ہدالع ےک ید نب نگر ای یںیڑا ھو الع

 ٣ ج ؛ںیرؤاررلا حشر دی صا نوع نان ےہ کد نر یک قد ہرا ت رض تبن کد نیل

 ا ایر ۳۲۹ ضس

 لوک اس ء ات بج : کے نایب تیره جے نخ لیتا

 ل وہقوکس وتو فوم سا کد رک سرش بانکها سیره

 ارز فرق پانچ یم لصا لب روا قوا, فرع ے تقی درک
 ھے ںوقلر دز وکٹ رح سا: گے ایک قن یی نین ےن لباس

 افخ ٹکر ۲۸ ص ےک تاعوضت طا ترک زن ےن ین ماط روا
 .و گہ ایکل شی تاب

 .ےایکع طه نون ز رک رم سا

 یو یک رک یم ےراب تب کت ده شم با حال ےن ری
 ترس اش ا یک ا س ن یہ سک ےک سا و یلخوکےھچ گے اج لم توت

 ۔ےہ وپ ین 1

 هان اطا بکر اک اکو ورک س ہدیقخع اس ا راوی برد 0
 شرت رب اطر و( ےک( دا جب دامن ےس مالس ارو ربو هو ی س الاد ےنرکب اڑا
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 هربا ی دش ایا انا شوت ہیلع شری لسا لوس ر ہکیئاج ہیچ ےہ ہری 1
 (چ مالک یم ےن دہ فام ےک ا ید ےس وت کے
 ساتر مو ص۷ ق ںیم ل اور

 هنگ اگنزا ایم اعر د ا: او شد ومات را

 شربت ات راز یکی سد پت عهد تو عهد
 ( ساير گر تراس یک درو لس

 هل کر یر ےل اس بز لا بس ےک بس ےب داود ا هوالع

 یی اوو یار یکں ول شو | لوری رو ,LAS مکس سس یو لا سا

 1 ٦ سلوک یہ ےک تضاد
 ٹاصرداروامپ ےب: اڑ تدابعےک مجرد شا ج راوی وک تیک ابی

 ےس سیم ےس تگ ان لا طیآں ویش رد ےک هوس گی اعر ور یک کد ےھت

 لدشو درا دا ےل ثب وی چپ سود کس رباط موس لو فاصدا زن

 و ےس ملز ہیلی شو یلص تر اجزا انلوا شوی ماست شیلا
 Fe ۳ ات اہ یلدا مړ اٹل وإ ٹوبہ ںوم الن قس یم عادت داری ام ۳112 ۱

 ےک ام | اء الخ شی جدا وخ لب تب سد نز تایحر تی ران یھی قسم نٹ ای

 ںیہن م ےس بیرفرد | تری ںیم ے اپ ےس ناچ لگن اص امت ام

 (۹ ےک را ٹیپ کیش ےس ےک وگت سام ا ہد تا
 رکے یز ر اےس رابعا ےک یا ے راپ ) کلوپ تر ںی لام

 سم لو یڈ ےس سیم ںوقرف ا یہ رخ و تب اےس سم ر کش ال ہار سچی لا
 ۱ هلاک لم رغم کک سا کتاب اتے او بکش

7 ۲ ۱ ۴ i 

 “وو اود نیو کم ہیلو شو یا لود شرم تقی یز ےک بن لم کاٹ علم

 ۔ ںیہ دیشیما خار سوا اپ ےک سل اد در رہ س ید ندا«
 مپ رب فسا ر
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 1ےک

 ے ور تر صرت ان رتلا لیک یب ) ہڈ درام 1 هتک ام
r 

 کوہ سی تو يلود ایز ےس جرراوخ ںیہ لوئرض» گم ٦
 ۱ بيت تا مارا

 يف اضارواژا تست کہ دایز ےس جدال ن نوقوض رگ

 - اوز یزد تسپ
 زر

 تساوی. تر جد ےس یم نوک نا کا
 برم نیایش ناتو و
 ۱ هے ینو هد از

 تّق نب ےک اک رو عش

 ےک زط تیر ۱ ےس نیو تین ساسی دام یاب ےس یک لت

 ۔ ےس اک زل
 ان ۷ درا انہ کن وتمولعروا نریتطلس, نون باشا ج ےس نے ور ےئک م اسسا ت یے رم 0 رم - سا ۰7 ۰ 5

 رو کو ی کسر | سرو ا اب کسایی اے دد( ( که تس ۱۰۵ سام تبر

 کیت یا ملن مد کے دفع اک یر انک ما رر و اون ےناد هراز کن وڈ اوتو
 ےس مال ,فکیدزمےک نا نہ ٹروا کس ان اں اکی یک یسزیکر گر مالی. تیک لک طح ها او

 لوبیا لای ۱ تسلط بچ اورو چرا ےس م الساب امار ناز ےہ قد اخ

 هان یا 24 ادرگرا اکا وص ارور روا اتنا چر یا تد ارش 4 اہک

 سرما نو ماکت ع اف ود کک او جم ات ند ادا یاس حمد رک ات
 رس۲ س مچ ےن لا جام ضط مت بیر گم کت افرتهریقت
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 ٹوٹی یٹروا س خب یش | یکے لم ںیم کان وکت زن یکن او یکے دیتا
 گو ےک لوید گرا سرون ےک ں ویب ارو 9 9 مک ا لر شوم
 .نیق مادی ںی براک نوک کرک سا سرت اد

 اس ہی ت رک یھ کہ مم ۱ ارا ا بجے ماوع ےک کک ۶ نا

 یراکپ نر. تره ایکو شم اکیس ار مد ازآرو| (یداژ ۲یک ہم مارتا
 نزیک کر سٹ ۲ے مالا دو وت اد او اتلکوزاتح کب یزو لصد روا یڑابرہش

 گه سوپ اد ںیم مالا شربرد قورا ور

 تنا: بض یک بق ىرکس را تقاطع سا نوک رھ وتفقد
 ردا ا ندئاکی کلوب تبا نک يا تاپ وتی و روٹ تکا
 سرکل ساس وراپ وووکی کو تیر کو یوم رت ۱ تنطلس رم نوت یا وک ویزا امہ
 شم م قحا ےس مالسا ںیم نادم ےل اس ےک لا ےئل سا عر خا 3 تپ
 نر نا رو | ےک نوا ما ( ےس ںوشزاسدۂلدزب پا ہد کک مما ےناوم ید
 ناف | راذ یاو گن اردا )ښاد ٹوک ای مرد ےک نام یر ی ایسا
 رو زیرا سض لا (ييگرفر کر سپر ترتد تفاط کت ۱ ےسرکر ارگ
 نارسم اک نیک اض ات “فا ںیم تیره روا تم ےل ےک ےن ریپ کوامن
 روا شاهگر ںاطالوجب وحی بوحنں یم نام ما ےن وس ]اچ اک عی ہد ای ےس بہ
 تنگ و ارم اج اس وتر یی ارد ہد اب ا۷ت یش نس لم یر اکڑ
 ۔ےسر کن محب یز سس 7 زو

 ںس یکم وسا ت تس ات رمد عقم ین رپ فا ےس ےنراھدوکں در ماما
 راس طع تطع اینا ماضوک یجح او ےن رردا فان ںی ترامع نا مارک
 | گام جان ضس ا یا تا امت ایام فن سد راع
 رز نورس نتفو ٹو اورم قی کیدا یت یہ رک صز که اسد میک ماد می

 ۱ و 77 یگ ول او ےک ریل ارگ وو سیکس ماہ کلب اگے پر الامر ٢
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 ناله کاری رو اوسر وود ہم( ۴ ہرا تم یکں وی
 27 ںوڑنن کن وک تنا بی تر دا درو لقک ب اپرا: ےنرکق ارتا یر ںیم نید

 ےن ارس دز ےک نت قم ےک مارا« رمز اد تول یک سا
 ےن لول زنا ںیم وجو ج ںیکس ا ڑُا قاند لا و ےواددح اط دعب ےک سون ےل

 ںیہ ترک پر فہ ںیلاش کن ا یز ان
 را روا ں تستر گور اوری نوا ےک فر هسروج کیا ل اھت شرک اث ذو 5۳

 ۔ ےک ناوم ےس ںولاد نی لرو رکن دم تسنیم
 . ےس ایکایہپ ےس ولا ےک یسرو ا ںڈوزاپ نود خارگ شرف ےن یادت نا ۷)
 انجام باجی کی ایمر د ےک ساردا ےہ کای د ںیم تاع اک رپ س

 ےھت ےہ ےس ی سجاد یک اد کک کاری ید رر یک ا

 ۔ کت دای یکی وا ےن ںوتشوآ کا ند ںی یک اشا مد
 ادب بوری ا ردا یک ریپ اروم ات 1 اراک | ےن ی امت اپ ید

 رایکادپ آه پا هاو ےس نیس, اگل ےن آن سپ ا ےس سج

 راد اکانت بق ایگاد یب کت درست بجے لات شا ۱
 ۔ےہ تدایع گر تم درج عز

 ۔ےہ ان کس ریپ ںیم نین یر

 مرا ۳ یل ے مارو لصر وا بط لالخ اراق ع ی ۳ لوید زنا شش ۶

 ےم یک یت يہ سام ئانچ ںیدرکا الا ںی شیداع ۱۶گرم
 یر بھگ نرم ےک ںووگول وج لب ییا قدم سم ے یکتا ام کیا

 ووت یال ےل ےک ےک تہب جوکم اوحلا یاس کلا تا يا ڑی )
 مال العرد | لوم وکم اک سی ندای اب شم راز اپ ےن ںی کت ازتخا ےس

 سای
 رس نر بیر گر دز یا ید نا ے الفضل سماع وم

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۹ 

 رک را عن نا دوت ایکو ربو خرد جن یس اوس ےک مالسا بام
 ( لی سوار س اط کیا ۓ سن یہ دانز سلوک ی | بلاد لت
 روا 2 | دا ےب ےرب ےک ارد | ین کما نا ہو ےک سش سير
 ۱ نیب نام کام
 . ےھت ازا ہن بر نمو شود این بس رقد ا٢ز ھم او ےس انب وع نا
 تل ومروان نامی ھکوک ماج جالا ی مگن ء١١
 IA SIE اور قلا ثامن رک اک د پا اتم بنای ۳
 ۔اھتل ْل تنے تر وصنلان یفمجوس ابولصظارچس نر (۳)

 لا تقوا ابن گم دیت ی: گرند 4
 تینا

 ۔:ے و کرانب یر ے ںی ا )ویو تک یخ او ےک تپ يا
 سر اف اوو لب رد اے ارگ دان ید نیل ادب ضان پجادخ )

 دہ ڈان فیدح لب بابک سا یھب ےن لو یا ای قد لہ
 سیم لو پس رب شوت بجو سا د ںی یک اد وت ے ارپ شلات بجادخ ۷×
 ۔؛ ېس انب فدع ےس لو الہام ےک ینا م هی

 اتم یری هد من ایف ا 9 رپ باری صحت ںی تما رهبر )۳
 لا شیره ےس ںوڑ اہ بت فال ےک یاش ما 4 تام

 سرمربی نعم ما یم اکڑ اپ حک تما کم "ا
 1 ن ےکں وا زرو | لوک« ںولیھت اخ صان ےس نور ین اصف ہدایز ےس
 ۲ و بم تب لس هک
 ىم نیلا جر یہی سالن ارت اور اوت فرع الل اگر

 (ب ات کس ا تام وب تک ساپ دھر رکا غیدامح میں ڈی لپ ۱
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 طعو روا ہت: کرن اتو ید انش

 ادال ۱ یراو تلفنی ں وفا رم کت سلب مما یھ 'تظنووردنب
 اھتز فی ا اکا رخ ترت شود ےک نت گو ہ امت ول مضرات ده ا
 1 ورراطقو راز نیعماس ںیم زور سکی ارگ ی ی راردا وس ےک سا سا
 ںی ناس انس گشت ۱ ماش د یز اے تزط لود اردا لب کرس ںی جب دای
 سم کی نکن ادا ےب شا هزاتب مزایا ےھت و و زورو بش و وے تا
 تم هی ےنرکب وض تک( سو ہیلع

 مو E ٹکر ہون لے وز لوو ےک زارا دخر روا واس ںیم شسره هاچ
 ۔: ںی ےگ رت ا

 ار تط لو ےک سا ظع اور: چہ ار ارو

 ںیم ےنرک ام فر ارت ںی( رخ یک ےک رپ شنو
 ضا لس !لوسر وکیل وص س اسا ھچک ا ددا و تسد

 لاحااو فرط یرمددردا یے ان دروس کب رض ت )عالم سر
 ترکیب پنگ مد ایم بیج فعاد گب جب هست
 وت اتر اش رباب لاو سال رد هی زا دوس سیم ںواد ایس
 ۔: بک ںیہگوکےک تج لمس ھی عو ےک ما یک ہد

 ریل ہم ےک نا 1 لوپ یر کن ریز وا لش ںی تنج 11
 ۔ ےگ نور کل ید ےس و
 ےکر سل کیلا ےک ںوہتو ت اقش تاصردارادلوکل ویلو ےب ا بر

 ی وبسایت ںیم اگ
 لر کاپ سیو سی چ ااا شر ید ارو رس تط

 کک یا تا نسب رج کیت

 ۳۵ سم یت نبا ید ا فش یو هل



jA! 

 . ےہ مدع ہی لاش کا لا عوض یکم تد اطعا کا

 دچا لات شا ات دوم مخرب

 . کد یق قدم 2.0 ارگیپ هد گیا ےس

 سویی ےہ ںیہ ےئل ول شر ور ي 7 تلسی کا نیو رگ قل

 ۔ںژ تب مکس( اٹ ددا یف ایک ددا پٹ

 اہ ناصر منی مابا رها لیتی رھا اا کہ داد رزم کا

 # روا ایر اسارت یسزبز انس رج
 تن قار بغ تی او رب تره مپ سم f ید یک ۱ لش را + 2

 رو “رض ےن کیلی شو یل شا لو لے یکن اببض | نەدات

 گیت ابن اب بیر ےک قد یل سرا یکن ایی ٹی لاب ہد

 نی کوا ےگ یی ترع لی عم نئ( ںی داف یاسا لب
 ایک ایک یف ارد ےس سو یار روا «ترطل ق ۷|

 تے : ار باووکے رسود ےن یکم وف ےہ کت یاد تی و

 مادر زر نر حت سو
 سس ےک نا کم ہد الب ےس ہراشا وک ا ےن یخ یک اکی کن ای

 داس ری و ےہ ےک ره ےس تم اے

 ہا لوسر وت ےن ںیہ یز ترمیمی اک سی یر ا

 (ا/لۃں یز سو کتب کم تان دیس یک کیلا لس
 صمد ددالع سرت رکن اینا

 نیم لیکس امکان سم اد باچج زار داغ تسکین ےس ظغاد

 سا هو ایپ ےن لی گدا نک ا چ آس یہ فرقہ سر
 فلت را نیعم نب یی وک دا ہدالع ےک ں الود مت ایک اھ کے ن

 اکی سےر ڈک مانی نم ید لینک ر تم نیم یم
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 ی
 فول شوهر ل وسر ورن اروا سرم از او 4ای رار 7 فسا

 روا تست راد شرم 94 ےہ ناشیمد ےہ ل اڑا ںی مک تراک

 نکے وس انچ ھر اتن تی اب بر کر تورج یی ام ۷
 ہے یک صا تلا بیخ لا نھ نایاب
 شو ای سال باک یورو
 یر 2 هر 4 | ق کارا

 7 ۶ نایب کادر بال یر نک ا یھ او اقم کیس کاتب نا ییسعر رک یآ
 درج نت ابری لو ماسک هد اش مل هیلع هلا لسی رکی ن"

 دوا یکر درت یک ا ےس یی رد ا ایم اڑبرپ (توھگز سا رک او مب یھبرکی ربط

 ۳ ايد هارد پا

 ی ںؤالو سین هل سیل نم ن ےس

 ےہ ںیم پی ٹکا ارپ رخ ددا سچ ہش ع یم
 رب اہے ڑاورد ےک ناگشدا یدرس ٹیک لر لا ےس 1 اوگ ےک الم 17

 هل الا ۳7 | یکے اوہ ورد کر ورم ۵ اے یلد هزاره لیپ

 سس افرا تای لک ا ی کر او 1 یر حب
 راس لس ےنا ےہ یکے لوری ادر روا لپ اچ ےک ں واکس یم ال ادای

 ر چ ںی ںیہ یک را اب چ ایل ار اسم ٹھہر
 دل اب شرح

 گل یز ات یک سا اگے رگ رب حر یمران سش 7 (()

 29۹ ص۴ جو راضاو مس زا هل
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 ےس سز اتد لاپ یم کان ین ند اانرکی کرم ناپ سا رقیب ر
  ۳فرا ہللا مس زاد ا کت ام ایپ کہ کے لیکر
 یر

 گر اه دیر رکاب مکی ےن سن سر
 نیش ولتنآ 7 سرو گویا ںی تمام بوش شر

 ادا نیک اهن سکس او کر لے ار ےس سما ایک ے ص خس

 وب قاط تد یاری رک

 ےفخ ترمرو ترم ںی ید کرک« عو

 یوریاع « ل در ازے تہب نم تن کا ١ ه و اکءاولسمیو

 نس هم ارا آو کے رک شو ںیم سیم ہلسلس ےس بچو بیتا انی بس ےب

 لصافب مل شا راي سوکت یخ یکن ید ۳ )طس ا گا ا رض گن ا

 لا تاعاطدتاد اعم نداد ےک یک ہو لر ےک یداع| ولا ی مت درک

 ۔ھت تاپ تب ترس
 نا ٹا < ہک لس یخ ا یل لا لور دا ےسرک عم ےس سار گن ا نو +الع بج

 هک ال دد اب وک

 ےب فور را نا صفت عون |ںیتم یب نکنم

 تے ور وہ

ESIںی تاتو ربا یکن ید ےک پ كف ے ےک مس ہا ش لر | لوس,  

 (ےرہ تومن الف پآ نی پا گا لاو صر )ب تل رٹ

 یا ی اکر مارا اسی رقاب اوہ سیف اچ ےس نیو تر

 نآرضحںی عہد لر ن | رب یکن e رشه وجے و مزور اع ےک بخت

 ںوشع ما | نیم حز ے انچ یکی انب قلحتم ےس ل اضف ےک ترو ر مکر
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 ۔: الا رعد ای ایک ارعا
 ۱ يک مغرب یز ام ےک قاع ن باردا تند فرا روا رتب ی اور پالو آ ےک ترا تن آف اسکای کد سنج
 کد گر سید یولردا ی سد عار سٹور اکل ها لر یک اون اپ زد ربا اڑ که سیل مال نک مول او ےن رک و سیدہ کا

 منم ادعا دانا مرم کونے سا ےن ںولاددادفب الات[ اکس نا ہر سک < اجا یکی زيرملدرپ کی ا برج نی ی الا م اےک کا اھ نوک سا اس
 ا دو ید ب س ےک اد 1 رو روا تقر س لور ےک 4 ادب اوج ےن مانا ہاکی اور ےس مس سکس اے ار ےک ا مم لا ےس گدی ہپ تقرر زارو زو لولد ریا ےس سا بجا اھ یاب بنک ا ےس ناطیخ قبساکے نڑڑککں رع وتو یم ل اضف ےک دام ئاڈ اکرغ اد اےک یر اگر یر ۱ یرازگتف ارع سا ےس نیس درک

 بشم اشن بس ےن اے ےک
 ۱ ۱ ۔: ان سیرماشو گیس ٠ نبلغ یاب انس ضوع فرح هد لاش رک یداعا ا

 فر ی ترف کی دیابت اف
 هد لیک چاد سا یک یفرذ_ ایا کد از یک
 برا ےک جرگن ایم تیده تر رو تک
 سیر اب ماگ برش یی رفا جفا تب مر روا یو گرو کا لىن ب۷
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 ےک ےنرک ویر ظافلا ےک ( ںیم یزابتہگا) حاسد آ ںیم یر ی اردا
 سو ےک مار میپ یی د ( مانا ا یل رار سرکار. اھڑ کم
 ۱ ۳ مگر بل سن

 لڑ ....یرهتکنوپ ی. اکانت کنت نادا
 یورک او ےل و سوی ؛نصشا رژد | یسصےڑژنا لوس

 ےس د هبلع
 ا و ےک تا ا

 ۔اید ےد کاہے نر 3 ےک ورو ےس یر ریا ےک ملا

 روا نوا کس تاتو باسن لا ےک تکی ۱ ۱
 اں اے ت اک ب ایصال تیب تا یز ےک تیسم و
 ےک ناپ نمود ہک ست اب قوش ےک نم دات سب ر

 ۰ رگ تب اور سر واتس رد ام سس را بسا

 . برگی وق تیام یر دا ےک ںی تنا سمون  یلار گن دوتا ار
 ۔ سلم کما یر ےس ںویشدھتخ اسدوحخ) ےس تراب وز بیل یی سر

 لب اکے قی عاطف یسک یر ےک ںوٹیدہ ئو ) ا

 شا
 لیعفتر ا تخ تل ان مدبیعاسم هد لکش ےس یھبےن شیمه ال

 اگف یداعا ہوکہ مدو ردد | ےک ایہ ثم عو بایست اس کس
 (ںی سا تاعو نو سب کل قت کی رها

 هومن تاک باہس | نا ےک ف یلص عی 1۴ ۲
 نا یہ کر ست نفخ ۱۱ (تل فیس ناد
 ۔ رز بس نک شکن جیا سوپ تیره

 تا تسر متد هيب وعش سرورپ ے وقف و | ص هفعات نم )
 ند روا لب ےک وکلس یف ۵ ز جاب صحت ما اب لک موت سای
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۸۹۷ 

 «یرابر ہےلاو نیر ناج رپ برت ےس اردا بحامعماکرم شون ںو اشد اب (۸ امی ۔_ے رپاع اب اھ ر رع اور عف بر یا دصحت درم ےہ
 ۱ ںہ ےن وہ یون ےک ےل کت اور رر ات تم هک تب مش روا بوت رارسؤ انا تاپ اہ )ہد ئ)

 ںیم نہ سرچ لو ات رض دم ت درک 2 دار تیا کا هک |« تقی
 هیتر ہدایژڑ یر دا کم یت ن ارود ےک تکه ےک لسا ا روا ےہ اد میگو رضی
 r تے رد لات ارم ےک فہد ل اض یکم لم ارقا اإ اک ہو
 تم کور سے نا امد ردا ےس رک تا لت کر رش یقیقتردا یاد ا ننیطلس و + ای س ادم سارا سا املی رص رکن ید ےس سہ را
 اڑا مراد کت مدح عضو آه بس ار مکے لایت تنا ںیم تالام تا کس جے درا سرو
 شکن سا کدو اب ےک ےن رگ ما روا ےنرکفاتخا ےک ب ٹوک چار نب شی ےن زین یرترن و اپ سوپ کدی ںیہ کر سد یا ابو ی ددا دزد جی
 مرور از سو ۓ اھ ےک ناس روس( ایسڈ خد ںیم تیر قتل هام
 ہک یل سا ریدر کے رک وژتوبگش تا هل ره ستیاو ری رد ایشان
 (هناضا اں گرا یی نشر تاب یاد ےن نم لقطر ازیخ بت نانا دنده بس اکی ٹوک درد سا یی

 نزار اره ردا ےئوچکرین الخ اه کا زط وت انا ترفند کی در گاس ما
 ےڑر و 0 ےک گاج رک جک نور و )روا اچ سلا مک

A22مقر گم امناود رک »هرم ات ےب ددادازآوکس ا یس نقد  
 ۔ےنا اے روگ لا ملا ات جم ) لو سنی قهر درج ےہ مدد راز سد

 ا مایا یکی رخ ی جاسک ٹر عرانتو رواکی بِ قاد سیا یک
 را ار ےس کر عم لا ا جن اسی لام صف اتم توخاکل ہاسقر وا اگر
 یر سوق« نودانب یه ناز کو الد یکن اردا ساب ت رطح یم وت کو پآ



 ارم

 ٹینس[ ہدالع ےک ساردا هوس ںیہن تر کس اھ ءایہ ارج تروا ا ےن

 آراد زا واک ر تقوی اا نو ندد ہال ار اہک رک

 دیش ورک ردع نوک یا کب ا کا رغب کا قیم کک امی تایادرقں یہ گپ
 ۳ ۳ PSE ےج ا سرک

 سس ریش عو رہ سا کت ےک کا اڑا و ہک( شاہ ڈایسما ملی شا سگ

 وارد |اوسےک یاری ات و بر ضر ا کیک لا ولا سد جنکی ل رک سکوں وت یا

 قد تسلیت سر رود: ساتان رعاآتر برام

 انتی ٹیک ورا یر بازکنی کس. د عاد ٭اتبدرکل دزسصم وچ دم
 ےس نآ لا ایل ارم یوکرین لب امت ار داد نتو سا ےک مازلغیا ان

 مگ ما روش فر کا كارب تارف اود تیا ادر رکشے يرد انارو

 ۱ .لوب
 ےس روان احاو لشن افاق ارب ےےر لال د انسا 1 مرا

 لوکس عقد راست کل ولاو ےک ای تادا تخ ںیم مالا نید سو
 ر کرل شرک دان نا ترقی کس اه اکران لک تقیتح سا نکی .. 1

 ہے یاب ےک ترک کن ا ہد گپ فرم ( لباد تل فک ید ہیعادردا کر
 شزرنہ کن اجناس هه فک و دوا ومن ا ےن انا لبس ۳ تو اکیا

 ہک ن هجا طور شین لو غل ےک ید دکترا
 ل ویا او ےنرک ان نس اش | ےن روکا اک تک خام اس
 ۔اھت یوا

 ںی رجس دون گن کس وصتےل وک ےک ں وتقا و مسیر ںای
 روا کن ایب الع یش نر داغ دردروا ےس عفت ےک الو اما مدد

 اد نما ںیمرنم نا ات لاء ےن کم کن ا نول ترک ازا ےس ای لنا
 وا رک ا ںیم از روا ایر ےک تلافی یو نہ ااش لمس ۳1
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 | جرج

 وا هرگز یی ےس لا ےس ںور زب ےس ارن فیدح اورا روا
 رفا رضس کم ملز ہیلع تنا لنا لودروا ںیہ م ےک نوکں ویک - - ۰
 هوش نسو ورک م یر ییا ںی ےک اصو کاپ ےس اوفا بزکد کدام یش

 ت امن کت ت صد نحو جہ نرد ے شا دیا یاو ماع یہ لکا اد یگ
 ےک r تق ت اوہ لب اتا گن كا د ا لا هدر 17 لک اوو بز ررر و ولی
 ۓل ےک یرآرسیئا نیت ین اض ددد | فرع حصو ا کا
 -7 رر وا ٹو درد اسی وم 2 بشر کرد فض ن اص ی ین السا ساک
 تابع کسو رشد یر لود ےس ےک ات ایت ںوزادرازفا یک
 کم اسر کک ید اعا مرد نصل اط ےس کد تامادق ارت سس یاد
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 مک ڈال تک ی ڈیرحت
 ك ایبک وواو ا لوس فرص الخ ںی

 مصز ا يرصودنا ہووے یہا یب ص نور کیل ےس وے مالا یم

 ےن فر رص نی اعو مایع ںییلسلس ےک ؤو مس( تبع ن بعاضوروا ناک ٹررو حضر س

 لو کروا عام رد اجے رک لالا ار ترو چ فی ا رانا فو موج

 ٹکر هارد ےن رکا لا کل شه یئدانب وا مک فہرصرمن اج اگل ہا ای

 029 ی نا کا ا ہد ست ل ےک ر صیشرپ هد« ید ماس

 لود ےک ر بتا ےن ںوفعُ رطب ےک جر ست درد ا ےہ سنہ ناکا ہدایت ےس

 زور لب اتر دا مد داز ےس بم ا ریل کفن اس نیت

 موت ر ءابا ےس راہ کٹ ےک ہک جام ےک قواو ردا نہ لے ریپ مہک کا لا یب

 یکن ےک ےن او تا ا مو ریز دوا

 طاروشو اپ ا کا چ لام رد تست ار مسلس کس کارو لو

 رانا سس ناس لوو یر کورد اہ سرک خط بطور مد پر

 + ےن شیوا از ےہ ںیہ کسر
 لاتا ے درکا یک( ےک لب دا )ےپ چوک بد ے لضن المش اے

 ؟ںژؤےاد ملی ترا ےار تعسو یی

 لسا یقش کد او داما ےنالع ےس راہ وجے ض حزام قلی طو د ںیم یل
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۹۰ 

 ماکت الخ ےک سوگ یر ون ردا تنس ےس ںوخ یارو ےک نیردا ےن رایقحنا ںیم
 ےایکفاص کاپ سا ایکو ہور آتی سج ھ بد اس 1 2ر شیع عضو ) ساد ہزیگاہد کاپ کارا ےپ اہے لام ےس بی و ے دب

 کررمدانسا ؛تِلطاہب۷ٹ یادارقن 7
 لپ آب ے تاتو یکم یل هند ۲ تدا لوسا : ښه مپ پاس

 ناو ےک ہلا کف کل اپی تی ای ے اسکنر وک کس سنے نک و ا نوکر ارب مر ںیم نام کن ید سان عام ابن روا ےھت ےترکں یب فہ وک لطم روا ےھت ےترکای کد امخا یز ےرسود بی ایت ےس راب تر ٹرداعا
 0 اسی ی ااا نشا دہ درود طور 2یا ۱ 1 4 گلد اذ ٹنل اد
 اھ ور قع اک( تسوپ دوبل یک کت یزگ اک جب تا يا ارپ دای کت عش یلاخ وک ا آر ما ظن کوک یر د تد

 ب زلت الغ ےک فرح دا تماما ز نوبل ےک بیر سا
 اصل تر سا 77 یلص عرب لس بیخ تری کم سیو نشو رد تیک ا :
 ےن ںوھم ابا روا ےگ نر طاقت ۱امنا ںی ےے سرکل و یه ےس یوار یم ندب اتد
 و اھت اید دو ازب هد رک ولو اررد اره نایک انکل ونک رر یارب
 عدس هاو ایپ پارکی لا ںیم ےس راہ ےک سوم لداعرفا ملارد
 4 ںژ ےترکل قفل رسا نیم

 مزون ع داس کیر گز تب
 تیا لب ےگ وجہ اوہ ماع تف (اکے سر ٹوبہ تد ) ےس بج
 ےس ںی تنس لا کد ار پانچ کر وک نآ هل مان ےک ولد ام ےک
 لگن اے وپ ےس سرت ضرر وا ےن رک وت رح کناره
 ۱ اب ید لوجفیم
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۹ 

 ےس ١2ز کار ل سرکل س اھ انی نت لرد ےک دانس ای

 ےس وور ےک اج لچک تیره عد تست یکن بسا یاب درسا
 ۔:کں  ےرکل قن یاود کس بت رفح ر ںی لسم دق اسم ماما انچ

 شر صر ا یاسا ےک شام نیا فص ید عرش( یر کید
 ارضی را یار ےس مل یل شو السر نا لوسہ کت ےک یاد
 ہا فط لسادروا ںینس ےس کس شرح کا سوز صابر

 اکسیر اسا هه یت ب سا یک اب با اگر
 ےداہق< ہر نی یی لر ایی تاب ایا ای نا ےل
 کتے نر دا لو ہک اب میس لی لوس حدس
 بجا از گیا اہل : ا ساع قا ںیہن

 ایا وله یاری ے مشا شا لوسررک نس تے
 لی اج گر یز اد[ لسان ادا یھ f اہ تک لا

 و رض نکن ایب رشک لمت یر قيقا ب) ےس نو بج
 ہنس ان 2 کشید فرم کن رب گو اک می رک

 تا رگ
 دست یوم اھ اہک کے سا تورج ںوڑرم بج حب ےک ردد ا

 بو عکسها درک ورش انک اط
 ںی کت فو سر جت ےس یکی وکی مالک بج

 ہہ اس ےس نا دوو ا ےس اجد گر راو هند حج کک ج ےس مد

 وس
 ںی ےک رضا مان

 روا ے ایوب ل اساسا نکن دام

 )ي ی ںی فیبدع 11 ے رایه اه اسیج
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 دز ے از تاج نشا دب ظف اح
 سج ج نوقک انس, لار ایرو ےک ٹیدع قادر وا ےس را

 ےگ رگ ره نو منع نوت یر

 قلت ےک ورد تب( کیس طز دداک ف صقل ۳1

 رک صیاد یدال کہ تم
 اھ ام ایک فکر تط یک ےک ننس اردا یا اح ایا قرأو

 لار ف تانک ص نیت اس تنس یکم اس ملاو واصل ہیلع یم ےن | ے یل اسی شا تقی
 شوم هوای ہوا تہہ گاه سورا ارد يک اھ تتر وار قل لب تست تگ
 ال صز طه روا ےک کود تری کن لا یم ےر اب ےک شدم لر شرم

 تنجو اج E انا -س رب اب سس ولصلا بلع لوس سا تن

 7 ات کر اھل کنی دا ا ےس نوا رر ایپ( انا توجت لورم

 ےہ رم یوا ےک عن دوو و ر شو س ےک ن ار۶ صر ولو | يدر "ور

 ۳ ۱ ےن نوش ی بیام ر سور ثیداصا ھر د أ تل رکت ارد تند

 باب سرا یارک کک کا اعم ےس ار یکن لا ںیم ےس راب ےک نک یو
 ہہ کک ے ترک باور ےس کپ ںی رفع ےس اسم ما

 رام تشک ےریپا اکو وک اعا تیس ایک

 2 اخ نل ےریرو١ ںی د راک

 ےک سیم سا رد اٹھ سس ]سس في مع

 ےک ساروا گن رگ باک 7 ارو سا ا (ثداع | یردره درو | سر

 ار لب روک فحش ںی رک ان و س اف یلش

 مینا وضو اقا یل سا تعاون رزم ارد ترفض هلم
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 نم بیا مد ارور کس 7 ںیرڑٹپ جے سش شاردا فا 2

 اصیل ارض یخ ایہ سی اپ نم
 ور ورک قل نیک ںوہ نگ وہ ا رک( تس اق لف )د کی رژ

 ںیہ فضا یل انس ا

 ےن نیس او نیما ےس تط یک تل یر یکم 2 شرکا ؟؛ٹرفرئا
 تیار واہ ےب لولوار درد لب اتکا سس یم ارج سی ےن یی ست
 2 رب درس هر رسد هریک کیک ےرشضد ےس بت کناں ین اں سف

 0 ۔: کو ے جر گن ایہ مے او ورک با

 کرانا وارد ۱۷ماشے شرب نیر اج غل فید کیا تر ء١د
 ۔ےایک کس اکر مے
 روا نود سم سٹڈی کف ید کیا ک یا ںیم کیک بیس ۱
 ۱ قم ای وس ںوقا
 رکود ید فیس آلو لر کا

 قد زایی ای شوم لس رجب
 2۳ ٹیدع سا 4 ریدر سس باوا علوفه شده لا بہ کک یف ےک

 ان کرسی

 کیہ ہا ےن ےک ف ی دع بان موقت )
 ریس اشک

 رر ات رر یم ور (۳)
 ا را ےس و رزا

 قبل خل وب ٹوٹا ۱ سارا

 صرف یر ۳ ات سد فيرد مول ملز
 فش ان ۶ تسرع ورد ا یر سشیده» عر لر ڈے نیس لاجل اما
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 ناف ںیتن دا ست ییب) ےن لو ںیم لمس سا. سالی او قرض ںیم کد
 ںیہ نام ی تاد راتیں ولو ار ےن ںوھت یب ید مایا ےس اراک اراش ےب ادا بم

 روا اکر ادرگو تر یسک( تاخد تدالد) ران کل رند کد یکن ا ےہ ا اگل جور دا

 ساروا ںیم ےن رکن ایب بویک لوید ار, ےس ایل ایم تام نحو یر ماگ نا

 زس ےس ںی اد قللعم کد تما یکی سکیم اعم کت طافح یکن ید ےک شا لرد ےس

 ےن ںیم یب تردا ےس فر حل ایر ائر ور رپ کا ست رکا رر و أ نوتط,ر یمن

 و کری گن نک( یم سا ایڈز
 ر دلایل ببسلاطقاریس نب انب

 لو حد رن از ےن ثا نووار نجرکس یاس ا ںیم ایک

 نایاب ارت عما سکس ارق ند ےک تمایخ هو در ر ارض رايت

 چ ايلاو ردا نوط درک و یک اچ ےنںو کک کن یک

 ۔:اید با جے دم ر ۳7

 .مشالصش لوصرکےک سا باندی ام و ن ابر گا ںولواد نه

 27 اجر وں وع کری ےس ملال یایضرد اسیر رز موی

 ابری شوم
 را او يك ی در کا ی ساکت تیم کی دار لک

 ےک شد قاد قوا نیت انہ رع اثر یی حرج قلحتتے سز ںہیں ک

 ( بے رک ایبک ا نیرو اعاد ےہ ال شیپ ناں ب سلس
 مش ۳ اص أس وار قم و لب ید کن وے

7 ۱ 
 1 سال تره میش لا لو نت یک پا نا ما

 حرر ی ا ( یک حب یہی ےس هتل روس در گام کس لر شیره یک رک
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 ریس نگو کر ںیہ نور راس ٹو 2 قانلا بنا

 که لنگ هرکس ںیم ےن رپ دیے وز کے یا ب فال
 ےس جاد ارور کل فیض کے انا ید ال, چاک ا ...٠

 فالحل الع یک ں یمےیر اب ےک س وچ د ای نو چر دا لوک تگ یا ۱
 گوشی ےہ ہی وت ےار یک دیکر عید مارو ا لا ماہانہ
 تل ید )نیک بد لو

 یم کشا ےک بت عیار یک ا تب یگ < کا.
 هر , سہ ترک بقا 1 ید جگ وج ب ےک بو العرج ترش ٢ ےک یر اگ

 ںی ا لاما رفا ےگ سرکل ووی کت اود یس

 ارم ناسا ےک ےب ےہ

 وک یز ناک قام سن اول ما نل
 دور ارب سا لو ٹوک تیره کیا ےن صج

 : سجاد اردک
 د یر مو کش ور ککے او ےل لٹ وک رکا ا ر
 ۔وہ الا

 کامن سا یر روش ں وکو تواس ع شرک قافلا یھب سا اک نرخ
 ۔یگیلاج یک ین ہت فہد لک ابی ور تار ببرم
 - ںیم ےگ ایرفر تر کام مانا

 ںیم االغ ود گا )ےس اہ لن ثم یب مکی ںویڑ اےک راج

 یم یتنک اکا انگ تیر و یر اظ ہیلع تاسو تق اح سم

 هدر صد یر نرود رک نایب ښت اور هراز ےس پس ہد 2
 لا لوس چکا رب روبه وگو س رف امرج وت

 ںی ٹی مر گا ھر سال یک تستی فرو ملک یل دا نم
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۹۷ 

 دص ان اب لطاب ود ست سو عیار رپ سس مازلا اکے شر
 بص ام هومن دوپ اد ترد یکے ریت پکن رو هر یقخ
 وا سی کرد تاتو تیر ) تایر( لاکر لش

 هس رکن ایغیص لئ ار
 رو رس ںوگولو درد ےک مار وما ےس رگ گے نل ول ٹوھجچ ضش یت یارک

 ل بق کف یر عرد بز تکل ورق یک قی کت ا نیر وتی تے ناسور و ل داع

 : یت ہو فال ےک سا فریم جیا نکس ےک

 یک ا 7 ردت کیا نکس | وکٹ ید کپ یدارسج

 ۱ یر سرت پید یک لا کپ اب تے اج تب ان رت

 یکے قانا سا ۴ نیم هم ےن ر

 ور ییہ داس تاع وو ر
 ص یک سا عیار کرک ارز که یقع سا ےن نھ رپ یک کریک یک ارپ
 ۱ گه ساب یکن توت

 ےک سسر گاہ ارد ١ لالعکے ارس یھب سو شرط سا ہر
 گے اج یکں یوا بتم یک ا بب تو اي لار اب یک ا
 ت رگ هلو ور سیم ۷ رق ور غ نک یر

 ۳ اج اي ا ؟ پک سا کیلو مرح یک اوہ اتکززئاجردا لا (یم
 یکے کلی کاوه چ- اید توت يک رکل ترک کرد
 ۔ ےن لَا اک وج یم سا یگ ےن اج کل وتو اتر سات 1
 ہو 7 ےگ رک اف اح

 ٹکا تان جب ا رد یس د نانی دانند

 ہیر ےہ اوہ انرکق رف ںیم ےراب ےک ید ام ییا کے ہری آب یش ۲نفر

 "لار وا ے اہ یک لوبت ترم یک ما قو اید توت کک کس ےنا
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Ré 

 شام لوب ٹی یک رفتیم سم

 نکی ے کل قن رابع نرم یکی ناش اا ںیےداہگ تا ےک ا ۱
 دو ےس هو ےس ایل قن نانا کک تالف ےک سا ےن ناخن

 فرم یکی داردپ ےک هری از یبا کید ہن ےک منا مامت ےر ا

 وایم توان اج ) سیال ارتا یھی دسر ےہ

 ۔ںیہک قلم کت اتنا ےکر ادع ںیم لی ےک اتم ذ ای

 اتے سا ےہ سم ریو کل زنا سنی اک ایج نا ںیم ساری اب

 مالا کے یر تبار یک یراغ كاطح نل رخ ںیم یا ےن گراف مان

 ےس بس کرنا داف | اھت عام اڑ گن نکا ( لئام ےک یل ت ضحر صن
 - ای یل دار

 کیس برف یک یف افسر

 تر ےک ں وبیطفار نوم اکل ربت یک ولاد ترف ہک مات ںیم
 ل لے د یارک وک نک ںوو کک پیکار ہے ےیباطخ
 ر يور رار دا

 و رک ایک لقت ںی قلا یہ قر فلا یہ قفل! باا ےس یار دات نت
 ےس ےنرکی وت تداہش یں قرض رک مریخ ینا ما

 تاسیس ہیباطخ) جات اردا اینک جر ےس ےل ا یک پا ںی سد
 لت سبا یب رگ زعم عربي که رم
7 
 ۲ام

 کرب 4 27 ساو آں شپ لاتا نان كا شم یھ
۰" 

 سس ۔-

 ۱ ی س ص ییز س قزل ) ۰« یک مولغراصتخا لا
 )ي 4۸ زسا پر یوو شم یں ولد ان درہ هو رگ لطب یف 1 يمان ەمل
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 ۹ہ

 رج ی ےک ادر ورد سا ترس یک دار دری اکسیر
 تک قلعت ےس تر تیل ای پھ او یعادررپ رویا ک سکس سا

 تیم ےک ض وغادر اقع س ان یا کر پر وہ ترق لد ےک نیب

 ےن نش غ یں لرد وام کے سرک و نیس را و
 یں رضوی یبا نیک اے یورک روپ لکن اب قوکت یاد ر یک ادم
 ےن ںی کیچ ےک تورم ں زت قارص و تاب اج ےایکل وت وک یاور

 واٹ وج سایکل و بتر رح زا یداردرپ ےک ہدیقشدصاف سارہ

 ال اون راک هر اتج ناس ال لع ( ترس سارک
 هدر لاک یک کور نکے نیدردا راکپ ید ےب هو | 5 :

ei?تیرا نانو ظن یکن | گیر تل ( بهتری ایم  

slsرو ےس ول تافل م و لتر اٹہ الو تل ار رنو رتزح ںیم 7 1 هد  

 ۔یگے اہ یک ا لوبن یک یل یک ا ںیئ اج اپ <
 ۔٤ نا تگ نکا

 و یر تو الع یکس جر رض ود د مے 14 در شم اس قر

 مد شو یم تر یو هد یر

 و عفو شوپ هک جد هد ۳

 .وم اد توو کے سرکہ ارت اک للس کن وال یو ار ہر رک مر

 ۔وہ یت دی اٴ یگ کس ےک ا ےس نہر شرع مد کی دار رو ۳ کیک هد

 هوم اب اتوکد 11 کس غا ٹر ید اررو ارام لوح جم روسی و 1

 تاور کس اوب تو اسکن و شرق حک سم ےس رسد درت مادر ل اد

 آے اوس یب توکل ویترای یاد یکی دا رف ورکر ب : ےہ لوک د داپ نیب زالو کس یل ۳

 بیبر ٹو ہو ہک لا یل ضرر روسی گی وضخ ار کس ادا کاب
 1۳ لا جر تل رب وفا



۹۹ 

 هد ےرگت یاد رود تسره خرد او قو ج ےہ مش کد اب هد لہتہ

 رق (ںیم عالطصا کف یددح ماع وہ ظوفحن دا دی طی بوکس ا
 یی مارس تام نشت rs لاو ر لفخ زوج بس ناس

 ھچ ناکام دا )رہے ساد اعر قاض تدر د تاش اردا ےس

 بو ٹیم ان اغلا آے لن ایب فبحعظ فل ے تش ادد ای ارگ
 تساور تپ ر ےرکں ایب نر رفت رع گرد نوار

 ۔رہاتکم تیپ یکے اک زد ۱ فکس ید( ےک علا

 ںیم یرار یھبط مش یٹدکرگا 9# اب ے۶ ےس ںی اھ شا

 اکے اح O ےہ سن
 ما ندبه سج یوا

 1 “بار ف فا 27 رپ ویک ےک یارک لیدر ۵ا

 بسی کیل وک اج ایکں بدر ) ےس | جا ام اکی قول ں یمےنرک

 یر اہ کت کیے اج لم ںی اتم لس ابر ضیا
 اج مر گل وے ام 1 رضا او رد

 : ںی یک بسم ںیم ا ےس ںیم نا ایپ یکم رش یک دار با

 . وب لا الرد جز ۱ ںیم لاو عرج ای دا ار سس[ ار

 تنا ات ور لر الرو اے در الع ےس ترک تیره تب اور یو ارو (۲)

 انکا قمع تالخ هل ورع لا دنر دز کا ) مدام اه رک

 (ھ ہل اکن ایس نیز و نکس تیک دارو سر
 (تسسهتو یک س اه بارک ےک اص ںیم ےہ اھ شا مح یخ آے عو کد ہد ۸

 ۔وہ ایام اخس وں وار

 ۹ہ ص شیرک | مولانا (۱)
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 ۔وہب زوے رک یب تف اص کں تیدارهد ھر

 تب اور ستم ںالد رے می رند ال سال خیر چ ید اروو صور

 ۔و اک لابی لامترد و یوا

 تل ر چرم دی
 ےک ر اشو قز نایندےک ناروا ےک وری ماقا نلت ں شم

 ۔ ےل روا ےم دعا ےک

 ےک تی ا ےراہتعا ےک تسمه ا ورم اک اردا تی گیره رے نیم

 ۔ فی موس ۳ر ن مد د می لدا )۱( تیمی شن

 شات ا لوس یب کیو ا ےس چپ کد ار کلام ےک 2 ےس مہ و 7

 راست یباو رر وا) ںوم ےک آے ےس ۔رک یاو رو | تنس ےس ےرسود صبا کم لع

 دوا ی تیک مہ ف ما کف سرع ہں: اذطصا )و تپ یاب نانو وب اد سم
 سا نبذ وپ کنم دودرمد وہ (فو رع رف )اد فید دز (*فوتوم کی رسد
 لار رپ دو( بیک یت حاد تلغردا وک( ںی س کک یر

 ںیم ایمر در طس اک سپس ناک ےل سا طرش یک نسل است فرا
 یو ے ما ای اولا تلر رب التاس لا ںیم سکا جانچ یکے ون یک
 لگد الہک“ لر ایم عرب وضخ تز ےس مکس یک شا
 س لسم نیر ساب چاره سم یر می ید ےک نیر جو
 (ںی ہی عل سہ ےن تاپ شمار ےس ف ال تا ںیم ےراب ےس تک

 ےہ الت اب ںیم ےراب ےک تیلور تشیع . ی و
 ۱ یگ دیے ۱ تہ ۱4

 فالتخ رب سیم اش الا ےس لیے ع وصلا نبا سس | لعل ی رم نیم ا ا

 ۱ شیر امار ص1۱
toobaa-elibrary.blogspot-é TM 



۳۰۱ 

 چ یکن ایب جد یک
 مے ڈی رکے ےس طط قل کر ے اوز رکے نوک ج

 هوم ووو ںی سا ویس انس تی) ےس یو نایسد نایمرد ےک فیتردا

 ےک او یک اوب اہک عرف لطفا وہ میک سا که کس تہ یا رگ یہ
 نو نفرات ناو یھت دار توکل اب
 وب سی وک اضا کیا روم نایند نایمد) ےرگویگے ایج لا

 ۃ5د انے رہتی ادد نیل ےہ وت شکم نمد < تیبا

 یر یکن چ اتا یز سر

 ںیہ ےن شنل سوی کس ار زا لو نالصلا نا شی یل ےک سا

 گر سس ج بس فٹیدع ہد کن ال یر کن حرص

 یا یر نس ا ےب ر ورو وچو ید ار ل 7 ار وت و نوارا

 حرص سا رد ادب یک ےن لیددقد حتی کس مزہ دوم ی دا

 سی ہد وپ اڑک لجل ظلخے تزد اوہ د سل شود رک
 یہا لام ۷ف ییدح سس ںاربری دم ایگایکماع مازلا اکے ام ور

 ید در اگ رھی بک هم رت ا (یسود بیر بیس ای ای جم ظ افلا

 تند ترم رسد یاد کلک فیس هک

 شو توترد کف اع محل ر زویضو ی گدو نو ورم ور ورک

 اظ ار مکے رد ےک لوله ار هک ث در نم

 کوبا )کم کیو ےک نره د هو اڑکت یادد
 تاور یوزر رسوا اوس ےک سا مکا رپ زا ٹر اک ید ین اا

 پایه گیور اع کارد لک م سا ی د اک

 نال ترا یار نشا ےک یرص یرسدد ها یب نا ترط کا او شرب

 سیصد دستم ہد تو مات کنسرت و ےک
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 اکرم سفر صبح زر وطص یکن شا ےھت تام ورم : نیعضاپ مییں یھ

 مامور سرچ رم ا انی ا ار دا شا مارو
 ںیم ہرن ستی رع فیض کیم ےک نفع

 روا لو دو ات اص یی سه مینا ` سے تیر هد 2ٌ

 کف ردم
 تعصر گے ا هروفو اہے ن یی رم ےس راتخا ےک نوع اتم

 ۔ ںیمرنصاپ گڑ ںیم نشا
 ۔ے“ لاسر" تربح کیا ےس سیم ں IE نیت رابغا ےرٹس اج
 یا ی ی ہاٹ وک بسر وپ د درک مانا ایش ںی سیتے  فیدص ہد لس عم
 ای ےب وخ تلک کریم :لعز لرز: ع مہ ا2 ضم
 ( ےسرگ

 شعار ے فوتخارآن اسد ےک قفس یم ےنرہہ دیس ترک رص ل شرم

 دل فیل سرچ اپ سا کنج نیک دعا و سا تباہ
 بت و ۲آ انچ سام

 کسر لرت لسا ےب نیر مغ لپا ددا سد اپ دم لمم

 سل ت کرطنم ئپ ےک
 ںیہ تک ت اصلا نیر ام نس

 فن ارد ےنردہ لادن ا باقان ےک ثیدع لیہ ےن مہ
 روا نره ظافحپ کا ایکن اہ رن ےہ ام صف

 لسلس نم نی ات لا هد ییسدا ےہ فیس اج کت ایادد نیر
 بزم آهک

 یا مانی ےک اڑ ین ( قلت یک فرع لسم اکہ دع منا کس یہا یر ںیہ سا

 بسی تہ تدان اتا یک نس یا! یلص لوس ےک ساردا طابا
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۳۳ 

 ما اکی احصی کے مصر اس سا ںیم فرص لیزر سا
 لر کوم کار یک سقف کی چپ تلخ با مات وا جس
 وپ نی ٹر لسم ہو دوبداب حساس نیل نی مان اکر رد (لدان

 گر أ ےہ سست وتی مان اکی پ اض نرم ںیم شیره سم اح ںی فش

 ڈا رپ تحص یک یلص ےس ےن د ای ےس ورکو اک اےک باکو و قد لداع بس
 یاب ان

 ہک ہر اظ سل | روم سم شیره ےس یہا سکے یارک ات کوم کل اتم ار

 لاش یوس فبحسب اکورد ےہ نک ںیہ ل واعد | قلب س ےک  بسوق بام

 یون بارد رپ یی وت اکس جب ل اتع لق ش کرو ار یی یت
 مر چب ض ان شاید یک اکا یسک الن ایہ ددا( یبا ی سا

 ےس او ںیہ ل درع بام امت کیہ ارل رک ان کی ایس تی
 ۱ سر نابسقن ایکو( تحد شیره

 تم یکن زم ےر اہ ے اتا د تروا مد کش رو لر دواب ےک ۳ حمام

 سل اشک یک ایا ہدارلا قرفود سیم تلخ افحگر رو یعنی وا لور

 ۰ قس وداع ےک نشے تما

 ےب وپ ین ترضود ےس یر یکے یل سچ اتکس مک ایر قاب لامعا ہی لپ ۷
 سو ہیلع هد : صدا لوس ورتل ےم الکی ا ہد رواہ یس ناله

 مردود ا ےک ےے مردان ر وا ع وتو اا لیلی اتما یک ات ا بوس هوم اک اور ےس

 مدعا سرش | لوسر یہ ر ق یک وک اے یسک توپ سس ڈ ااا( 4 ت یک

 نیک سص وج ارت با ر ریس یف رس یسیلا میٹ وے کتب وس فرس یگ

 : ۱۲ وہ ید ےس

0 0 2 ۰ 
 به ۔ م 3

3 
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۲۰۳ 

 لرہفہس ہد ہی. شمس آلف س فیض | ہا “اسوا شعم مش
 رو | تکه دالغ تی : راس 2
 If دار( مراحم اد یس کسا | گم دار

 ےودایود ےس یر یک سوپ ی دص ہد ے ےہ ضم یا یک قم
 ۔ںوٹائاسفیسررپ یواز ودایذ

 م یادش ا لس الور بان عت کے ج ےہ شید ہد منی کعقض مسا
 اتار ئدارود رکا کس ینا ہگے رہ اظ) ےرک تی اور ےک کب و ض فل یک
 ےس ود نایمرد ےک ملک یل الی دا لود جلایا کے گو سدا در

 ےہ قام یل ترس مود تیا د یکی ات ککے نو اهدای
 E CE صرب سا

 فی مئیر اش ینا تمم آے یھ اتم ا یک دع فرح ۰ ٢

 م08۴ وج | دات تم
 قالغ ادم اثنارجهسرکت یاد تره یل ا کد ارت لوک

 بم هتل وب ےک فیر یو هتک ےرسددوکن یی
 . کس اه ایگ تو

 ۔:ے یک تا نا لوت کد اش ےن فیر ح ناف

 ےہ گز یدادود هو ہنس ای کیا حج یه هد اخ
 ےس مد کس بج دام هدر قر طو اون قا ےہ ار ایپ ہد ذس

 مایک تن یم ےنرکل بت ےک تمر ھل ارتب وہ دن ا وادی دذ

 فود انا اج ایکس یی لانرتسا بد مکر ےس سا دو #

 هک اج ایرگدر گیره سو دل دار

 هو گر کت تردد تیم ناش مبنی
 تو شف رک قوی یم نکل ہت ےہ شرح کت سبیل یی وص یکے رک
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 7 وزات اور ےن ید کی

 ۔:ںیڑ ےہ رر کب اسم یے تک ےیک ی کن کم ف قوای لہرا
 ارد نکرد ا کار سز یکن یز ییا ںیم هو کک میز ماا

 شوپز اش بسی نباطم ےک ترت لس نور اک اتم اوریدار

 ما نو لوبقن بسی اه اپ اف ترآ مروری ا ردا

 هری کسا جد زاش کیم ےس اعا ےک لری ئات

 مہ نبش فال کت ایاد دن ولو ار

 یزتےر ی وار یا جب تیدع درکنم ےہ ئل سک یآیک یداعا فی 2
 ہوئ لا کت شاددایرد اف امت ېد روا رن ور زا رود 3 وک

 ۔اگے اہم ایکس س لوت یا گۓ اج درد وک فرعی ۱

 یے ےس شرط هد بز ےس یک بطض رح ا یف رح فیض

 ین يرو دلا 200 ارس ساو یگ | سط
 3 اروا ل یکے سرای اکے ہو ل وار پس درک یا اوہ نام اد

 ی ریسک ف اما را ے اج گی فیہ روم اع ترم بضم

 ںی ترو وی قو بت روک ی دار ہور داد ںیم تشک ا اپ ںیم مان پارک لا
 ہلکے اچ ب ۷ عرب یا

 تر قز ںیم نارد رکی وج یس ول رد ایک ید ےس ما ۱۴-2 بره لوا مقاوم

 رنا تداعا سا کو کردا یر کت تاز تو اس اتا 1/2 ۱

 هد رخ نون یه ما با رک ایام
 هر N TT م دلع شنا لسنا ل وسر بش کو ا

 ۔ے نشا وال تر ١

 را کریس تست اےک فقر لدیص یی فیشن رسد
 سی ۲ سبز
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 ںی الف یارو | غوضوم

 ور لومعا ےس ےک ار ورم فیش محرم الع
 عوضو دا ںی ےک وی کیا ےک ےہ کٹ یداص | غ قوم ےن ںوھتم عطا یا
 . جاا لعن ا نو یلجقوا یو انب ےک نا ےس نج یاب تاع ہی کٹ ید اما

 رگ اباد تایر ےک یسدع حشد دا ںیہ یک و او ےک شرع ےل ےس سا

 نامی ردا بن رک ی نان یک ٹیدع وضو موج یک اکں وتم الم نا باک

 نم ےس مود( ٣ ر الع یکع ضر سنسکپ اد ين ےک کیپ لومو دواں وتمالع

 ۔ ںی الع یکن شو ںیہ

 سٹی ں الع گندہ وضو کت سرس ر

 ۔: ںژ لب ذ بستم ا٥د اید ےس ںیم کا ۔ ںی تب تاالع

 ٹروجیگ بروز اوج ت رم د ی دار رکن ید یک یبدع لک اکہ س تدالع لی ر
 تم تم او روگش مرح س ا ید ار تروا قر کہ دالعےک ساره اوہ تورو رور لس

 ۔وہ ترک

 قفس و| قلا کراس کی رمت انکی ر اٹک ف عضوو - .. - بو فسا
 اه مار وے کا بیع ا( صتلں فهم نشے سا برا کد ۔۔ےرابتع ےک

 روا لیکن س نشر کل بدتر مرہ لوصارو | طباوضر ر عا ومر رق تک مع عید لکق وف

 یر اظ احو تایپ س سکس ایہ ےس رہ حاضر بده گرگ ازا بخار صقار سرت 3

 زنگ روح نیحضد ول _ یسا۔ ےہ لیلر یطترگل وسر بجو وام یک ملی لسی شا لوس

 مع ا یری اکو د لبق ےک الدتسہ ےک سا س سارا میرم مات
 ۔ مرتا اراده اتم ےک لم نا یه درد یہ ےک مکا ےن: لر باق باق ور
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 یگر مز تلاع ےک ناروا اگل جیوھکاکں وداد ےس و نو ےنر شا نر
 نود د ںیہ ےس یں وّتیح نج نردد ا سای م اما ی اپا ںی ےب یکم ل

 بیو ای ٹوک ے تنگ ارکے ای درک ا حط سا وڈ ورک
 ۰ ےہ یس فیمع ی دار سوی کد ددا ےہ اس

 تب وہ عاد کو ارسلا نک فک کٹ رد کک سب تمالع یر مود ۳

 ضا نوک سما کای ا رکا کس ےس ا یب یو ۰
 ےس ت پای لع ےک ر درم لی ا نب حین ترمصعولآ رام ںیہ یکع شو
 رگ اماکن خاک ےن کے شد سیدہ یکم نفع نسل
 ینہ ی اہ سره يا رام اجے سا گاھ کت ارقا ےن عاج وحل ایا نب

 ( ںی لپا وک ہدروا ےک لر مارو الع
 هو ےس جر حاد يواراسلا نرگس نس فرم یس یمزلع یری ۳

 [۵د او من کی تب کس ات ال لس ا ےس سر “ےس ور زا )تب امہ کت اود دم

 ی وغو اک نم شیر وَ ایک ب دپ ماقم لا اب دب اھچ یر ےک تار و کے
 ۱ ےس اک

 رآےہ یکدم ےس رام نرم اش ےس اکا اکی رد ےن ید مح انب ۱۱
 ناب د باوجےن سا ۹ ےھت ےک ںی از سان یک ئارد ےس سا ےن اح اظ اف

 (سسا وے کت یار فی مع م اش سب اکے نابح نہا تیا وآ ؛سرہثن .

 اٹ سما ےن متعب اس ا ےک اندو یکم اش ایکو) ےہ ایچ یوم ںیم ملا

 تر عطر ں نرم کن ایر دان ما کن نا ترم ےن ید حر ارد ا نرم ہل
 رو کر اسکن تا الع روا هو الع کک سک کیسی ا ںیہ

 تم ےک شز اس یکے سان تش وا کرک کش یداعا جد یر انا عمل سا کن ی

 میم نوا
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 ( ین
 ےر آی ل قل ٹ یرع ےس بوقو نیت ے نارق اسم نیر شارع تط اکا ( ۷
 اگ اتم انہ یم اسو ےس نسو اپ ےس دانوں اتنا بوت یا نیم: یارک
 یت نک دم ےس سا لی عهد اوین

 وت یک یاد فرم کیا صد یمن یش ادبع نسیم نر حرف سا ١
 ل است توم کہ ی نیر ےن ےیل: اہک( ےس لر )سان
 ۔ لی کیرم ےس یم نر شد اد کاج ںیم تنم اعر دعب
 ۔: کے ایک تن ںیریدقم ےک اکو تا طض سر

 ثم ےس مب ےن لت اورا: گایا بے نافینب یلعم
 ی بام ےس ر اھپ سیم نیغ سل ر وحس نما اربع کک اب

 گر سا ےس لعن .ےن نیک نم لضف ھی موز سا

 کود مز سب ےک روو | سیم ل این ےک پآ اب یب کا
 ےیل یت ی کوں لتا ہوس انو گران شاد ےل سا ےس
 ںی مد ایپ یک سیب فاش گیفت
 ۱ 7 وہ ںی رسا رد کید اتمر اروا یل حج

 لدںودارعپ سپ گر “رہ ں رر کی ہن ہت ںیم مع
 یک زن اسان عرف عن |: افر شبی کرا
 رہ ر ےک شروع سگ سره انا سی ناحیه لا
 ۔ےہ ھقیلرطہدیردا مکے بس اکل صف

 تین فرب ارو) لقت یا ستاد تاقبط لع ںیہ تی رح مو سا
 فہر رق اےس سہ( ےہ ام اہک اج سلا ما | م لعوا )ےس ی رگرایتفا
 ۔ کوں ایه ںی سرود یک

 س لو تب یش رع
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۳۹ ٤ 

 لا شا لاس ےک شی وت اپ اید ارت ا ب

 سے سا کدر صاروا رار 7۶ کی وار یی فر کب اج اک ت ازد
 مم

 ےس یا یک ف یر دے

 یے پس رقم لن اف

 ا ےن رکا کر نوا یک يا ایگ درشسانفوب توجت رله ار نج

 - ورک در شمال مع یت اتے مس ےک

 ۲ت اک تاج رکی روا یکدم تالاص یے شیبدع یوار تم ضا ! تمااع رب (۳)
IEریبفیس ےن اح ااش ےس اب بیا حوض یی  

 رو کا الب ےن ما سایتی ےس یم

 کس کے 7م ساک فی لت نب دی مند کی

 ؟ےاتر ںرکا و 3 اب ے ےل ےہ نار یاب ارد بکا از

 !اسگا : ہو نحس یت راه ےنراتسا :اید با وج ےن کال

 یتا یاد و و ےس راوی( باس بک نا 4 سرت

 عرب: یکن ایہ شیدص فر ساب نیا ےن ہر ع ےل اڳ
 دین رگ ُ ۳ ںوہکولےرکودایز تبسم ا

 رواز ع اوہ تشہد سد ںی تح ےک نی ی ےگ پرک ی
 . نو کرکت

 ںی وار کت رص نا رےہ کوہ ار کہی: ےہ شیوع دا بار ط کا

 یتیم درگ تیره ےس رگ نال ناک د) ازم اکا ی ہیلی نب
 شم فیر م شرت آش بس رضا

 هل ۱ ں ںی الغ یس یکے سو عوض شیبرع تسریع ا ےک فٹیدع نم
 ر و نما ہدای کس لب

 را Sf اردا فکر مر دا اکا الا شعر رم الا لم
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 ےک مقر اکسس هاو ناروا ےن اسکی را یکن اہ نانا ےک ناز
 اکے نابز یکی آن اد لر نیو ماع بیا ےس سرکہ ا کیت
 اب نابت نامزد یک سو سیم عل سٹہ پھ ب سدا عیار ےک

 کے وہ ت وضو کم ورک تیک کش یا کے نکاح نام
 لگنا لسی کی نان لا یک کنج شیوع بجا اہ ید رسک قد سا تمالع

 ےیل 0

 دي تھک لا ندا

 اف کر فہر م یو موجب ےک وما ےیل ا تقوا این

 ۔ںیہ ےک طمع ےل وب عر وضو شید سم تم ات ےس( یناعمد ۲

 و اد ازم بت کیش یه الا ہکے ی بلطم اکی وتر س4 ےس نزول

 تب ےس کن نیم بولق یر ے عد یکے برے اپ تع شم زرد بشر

 سس( ےہ تع اسان افلا ےک ثیدص ) ہک سام لب اي وترد| تدب ازم ار
 کس اصلا رفع یار گر نایب اس ریل ےک ماگ دا ترعب

 وا ےہ ار ھگ که ہ اید تب ی تکه سوس تار راکت آه یج ۱ ی نی (
 لب تک و رگ رح یکدست نمی

 رگ قم ہن رت ا ہک تراش کم کد دا تراز س
 سسر رها ےس ارگ مش نی مس یگ صو مد رک

 زم نایب کت اج سا يا یک نسج اورا تان تو ہم

 خسرو اہ آت زن ے نرو ےک نپل مو
 همتا مافی رد ےراب کچ یل اس
 رپ( کز اگے رک ید ستم ر فاکس ک

 یک“ رےہ ٹر اط کسب جنس دان مانتے ازم دن مت

 دا ےرک2 ا ید حا یر کہا ےن نون( یاس انش عر
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٢٢ 

 ٹیرع قرضہ ی یدن تم ںیم ےن اسب روا ےس: زیر کر
 هندن اد ب علا مصطفی کتی دلت ها رم

 یر ںیہن زہ ےک وہ لم نر اب یکم یت ہیلع

 وک ۱ وار اش ہم شمالی مود نع فرم ۳

 كا زوار لوتدا ید م رک گشاد او تالق ےک وما لنت! ر نوم اک رس
 ۔:اکرعی الم( کے اجا عورضبرف برص لا طب

 ےک ر شا تیم تو ےک ےن (نناذرط) ےس تشکل تح
 ۔ نگاه تارطداگرد تدک در مرا امید اگل راج تاس

 اشو ن الکی لوضاودع اوت تیک قاغا دا تص تمکقل ومل نوم کا مر

 ٹاصناد یاس کل4۶: مک اک نوکر

 شپ اترے ینا ا اجر ےک ید اکہ روا تابش یگ اوت مع اب سر

 ۔١ شید

 ۔: فرم ے شوپ ف الف تار اتسد تراس نرم السا ر

 هویج بدل رک یر لر
 .: فرم میس وو ت الف کس عات ی برع ق نتا سوم تاب ھر

 ےہ یگر فش یاب م یم نکی
 تر لاکا یخی روا 1 ا یس رفت سور ارم لم وزا نو ۷ں ای نر
 مو فرق اشو نام ےک تا!

 یہ رپ ےوە فر بری ار چی کادیب کے رھے شا

 ۔ایگیہرکپ لے اف ییا وک
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 سم کن اس اردا تانک ای ء ےک تایل دیر | یت کرا نوم ا ا 3

 ۔ وچ تالش ےک رکن وات د اشا تنسق ادت

 ۔: درس یکن کن یر
 اک اک سا راز سیرت کن یر

 - شرح نلخۓ رم ع جگ ت رفع ا یر

 ہرے جرا هه سزا ارس تب درک نکن تر ببین ترآ

 جم اروم تکی اس پا جی
 سید اتا ارقام ت کر دنمس ہد کیدا بک
 ۱ ان وبا پر فی جررسردا تلی ام

 - فم کی ہنی ا نگر ے لین ا
 هن هدایتی لوس ردا ېس پری اس وس چپ ےن نج

 ا ای اپ ےہ ۂعارشامزاک سو

 وکی اد و رنماقک نجوم تان ادا ںوقا یا تبدع رک ھر

 ۔ےہ اہ اہک کا
 ۔! فرخ ہا 1

 برک اک لیٹر تسود ےریمرد ا ےہ بدر اهر ریس

 ۔: فیرع ے نلعتےک لوک شما

 سرت ہیک ادب ں ایت کا ںیم ںورھگد ہک دیک
 ںیہن شا وت ان ور توبه یون ےس نونمزکں رب
 ( تد وم

 رود لپ بسے یقرکدر رپ قاشا لقک کن ج ٹا م تد تط ی
7 

 ۱ لا تاموضو تا یر
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 نا ےک لوعص رش ے نالے لتلہر ویک پو خیس سم

 وہی گر کور زنا اےک سا (فیماحا میر 2 لوقثروا س

 و ںژ تک ل وصحم بانکی نا ما

 ےرڑک لوبا اید ارپ یک ٹال طاب ںیم ںی دع هدر
 سس ےہ ومب ہد کاج یکن ای دار ل وقعوا نک اچ ز
 کک ع سرد 7# اٹ جے ایگ تن زط رد دا

 الوت سس( مد رود ی اشک د ال رتب د لا
 عربی سس ید س اکر ۳۳ کس سیل ےس رک وتو تا واو اش ےک ت ایا رم یکن ار ٹی دع: را ےہ

 71 وچ و | عوضوم شد . . یر : نالخ ےک نارو درھإ
 ۽ ررر لم ےس

 گز لضاد ںیم تج وا تاس ا اک دادا یا 1

 ۳8 سم ےہ یر یتش سکس ا لیون ہد 0
 هم سرو مت رکےن اکی ضا سا ےہ عرض بل ٹ رعب

 .:ے داتا

 هان عدد الا و ےک نگر یھی ٹوک جس ساو میز کد
 صف مور راح فک یکی ) اکے اھم ی یصنا سو

 8 ےاج ید ساز سه بب
 (انزز(ا ے تیره کس اچ ڈا ےس تی مع ج ے تاتضد لک ۱

 )ی ا 2رپ موسا منیر نی پے
 یو درر وپ فالط ےک تیر ماتم جر ےب ہرتاوت نس ره شید تر کا ۰
 فرع ی( ےس اف
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 روا اج یکی ایہ تیدح یٹوکے نر کب وش تط یر تست بج
 دار وب سکے ںیم ہار کی و قوکس ا تر پ ناو ےک عهد

 هو ے ٹالخروا انا فیردحر تا تل ما شرع
 اس نم چچا کن ان ارکس ا ال ول ٹوپی گو ےن سرک

 اپ
 ے ٹی رر دا نارق چر ٹال ےک ہم اغ نینا وفد لو ا نا نعم ےس وزا شیره را

 ۰ اولین زو | رروطر سم

 انک ای دگر یتیم مان اکس سے سا مد ایہپ اب ےک سج

 ۔ ےک اہ ںیم تن نود تا
 -+ ( یس ثیبه ٹا

 یخ ںی درک پکے انس سا ےن
 اب ںدیحما ای ند ماہاکس اگ درک

 /ںیضاخکح مانا فرروا يطتز خ۱ ے ثیسدعد ناں لود ی
 رپ ںولرو ا کوم انرک نے رب اصل اعاد نایاب ۷ت اکی تی شآ

 + فرح, اشو نالخےس تما ع اجا فرص "کا
 هر راض یک ز ان رضوی موہ یر کن اضمر خو

 کا تک سد اک درک لت یکن ام سانپ ید
 یسک لسور طی وہا لوعاہی کوک پس تالف ےس تنا عجایب

 ع rd ماقم اتتد ابی رسو ر یوکے تدابع ہر س تول

 د ا ےک کشا یلص شا لور ثرحز ج ۰ ۳ :
 رو مح او ہم ےس مج 7 کوس عوض رات ن ٢١

 تدالع کے نم نه یرح سرا 1.٠ تما صحیح وج یکم هوا
 (هب ۵ ین وکت حل کے اکو د لا ادا یچ ان ماد الخ اد لاتا هی تسچ یکی کہ ل
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۲۵ 

 8 ثیرم اش

 زا سرو اھت رپ نو در لو یکی

 نان برس کن ایف لا نی ید انازد اےس تد اپس یک
 ترک اسب دام 70

 ارشد ارج تاجر رج لو وت دا زهر که تبا ےس کا

 ؤا ت ی قے ویٹ چس وہ لزام یب ےک کرت کیون تی ی ٠اھت او خان
 مث رےہ £ نر نهد روا )ےہ یوو ںیم قر دخ ہو زیب ےس ں آت اند یک

 ا ےل د ا ےک کک يو اعم کپ ےہ مولع واس ی دا )ا
 ۓ وہ ن میم ےواعم ںید تدارک نر ہرمز و ادم نیر سر تقد گر رہ 7

 تاصتاود قاق ای سا ( ساو ڌن | صید ١ ںیہگ تک

 ی 2 < کن دم فرح لو 1 طور سرو اںیت رک بیک سر سا

 یر اد ار زہ کپ یم ںی ود منع مے ھر بر رایعم نر 7 ۲۱۳ شا یل

 دیدرت کن ا اتکا ساکت اگڑپ ایلارگا نوت کد ذکی ریدر کن ا ت ادتادر فام
 س فدانا ےس وج ےئل شاد گ

 ہت کر کت داع ار اپ کر ارس ےن لیتو جرج اروا نک ژ ےگ رپ 1

 ۔ےہ یکی ام

 اس رو کت رام کرار دا وک ید اھ اک قت نقی سراب ےک ا
 جسر ادارہ گاو 3 7 ارس کش رک

 ازەر ی لعت تا اور یس ار ا مولا ےہ ںیم زا نرگس نرخ سا

 را مرور ان ضو رک ےماسوکل او او فور نام نے اإ تار اد ےک دا

 يک دپ ساک فی اح اد نت تال حت تاور لس تب ےس لولرصرگ س در اقرا

 رام آزار باغ ای ینو بتی ےس ا لپ سگ تای اد یکی تي کم
 لہ اب ۷ رقاب 1
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۳۳ 

 یز ےک س نا ےہ فدع کس نا ترفح لا کیا یکم سی
 ملے ١گ شا لوس ےن سوت رز لش ار ںیم اعم تره یا ) سم ۱

 ےک تاب ےس پ آے ںیم ےک ےن دب تتر ا یت رم پاکی و اک

 ںیہ ما دعا بے ںیم سے: رس دے پارت اک

 ید اع ےک ےن رکن ی ما گول کک ایک ےس یسا وکےک وپ لشد

“e 

 نازک کس رب سمن یل فاو بم 1 تب انس اکا لام

 مد یی ایعشز امر

 و نا بم: دار لا یسک مدح وج ۱ اس
 راز تقاوم وو ےہ بصح ایک رد یاری 7 ۱ ۰ تیر اکے نص( )

 نٹ و کا بت از یا یب تمالغ اپ یک و تو ےک
 اے ب اور مدع لوکل ج تس للا لُکاضن یضنار ٹوک 5 (چ- تسالع لند

 ۔ تسرگت یاور فیبنع نرگس ری اجرا یی نرم یک
 -1 شیادر رب گن وہ نم یم

 کا ا ےک س ہت تیک کلا ترص ںیم
 تمار که کل پی لاس تاس ای اب ےس سم اس کیلو کیا

 ۔ےرکترابع کد رفت یوکے ںی
 د ںی ےک لت ےک فیدح ا ن اب زا ظفا”-

 وس

 ۔ یب تلف یکن یتیم, ا کک ۴ رد ف کی لک ترور کے کر ےک هک
 و د ارش یک لارو مي ناز فرھ ےل ےک ت کت ےس ہاکی ن عاج اما وغ

 زد تداب ۱ ۱
 بت حرم رکج ام هریټع رضا کسی کج
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 او سز ی فیر ص افت لاف یف اپت ںیم تی
  ۳ 9لاو اب تاب ماع یا ی ٹی

 ٠  7تاب سس ےن رکل قو ماه ںیڑڑب مج ی ی ےک شیر تراک

  Lfیوا ید رو اپ ےک ساز ںوہد بوت 5 تما یبا

 شیٹ شد اووو ام ی د الاد ےک اوروگسا ید ر یکی کردا ہوالع ےک شیره 7

 آش ےتاسس ےک ں ا  Eا کروا ہدولع ےک دار سا دع لن رش ںیم لک

 سک تہاوروگ

  ۰ےہ رم ۰ ت م و
 ار اور دا عروضو رک و فیس لادم خرید ے ننس لپار انب یس

 سو لس انکا ال

 ےس ںیم نا ۔ یز ںی المور وتم گه وہ عضو ندرت شید لا
 گرم دون کس امام ترص سد خنک ہب تما ا

 رک ترد( ےس دوجوم یم سیف )باح بسے بسورر کے دم :

 ےک تکیے ییہ ثرع صا تی ےک ےن اہ ان فیض
 هل

 ںی تروس یا ہی ف الخ یک ےک تادقاہ ددا هچ لاح اج انا ی

 ےن کٹ ائ مس سبز کتاب یارب ےک تار یکم کیلی ا یل | لوس ہک یس ےل

 وکی ترش لا ت اص ےن پرت ںیم دغ د شیرروا اھت ایا ف ںیہن ماہ فیل انا چا

 [ ۷9ت مت کب ا یورک رک عع سا ںی ماع تاک ھی ٹوک ےہ اواز دو فول ان
 اک ایکو ایکو کت یہ پات الماس فخب ےک نیلے تی لا ترش را زا ہدالع

 نیل تر لع توحد ھا سکہ رح را مڑ تم ا اک ید شیره سس لوک
 ریما تموریما انم ات اڑل نیک ال طط خاک یرج اونو ر اصن ارپ لت اتا یزاهدزاف ةيررگبزم

 تیس شرعی ۔ےئگ کت ںیم ےک نیک ازم سا ند را 3 وہ ےک وپ 7 اض بس

 سید کک ان۷ ف یمع ا اک احسان سد اب ےک سز یھ کسر کج زن ما ین س
 ممه یل ابتک ت از اکں وفا فرح ندا دور ےس ربا یی رک

toobaa-elibrary.blogspot.com 



 ۲۱ رم

 یک اب س )انکل قل یدع سای ضر فرش لی مس لا در7
 ۔ ےہ ٹرک يک لید یھت

 دو ںی ےک ان ںی راس ےک تیر فرح ینا دام

 کت از کی شح ےس لیست( ےک ےنرپ لان دا دی ام ی
 قرضے تہہ سیگار گل قن۷ تییرع عر ع) سول ںیم ےدراب
 شم رھی گے لا چ مادری رول ی طت اوہ روم سا ےس( لاردر

 ( بک کریم شنا لسی ا لورد دت اس ےک سپی سرای
 وج سا ےن سکیکس رل وت ےس سر یک کیپ ںیہ ید

VEILرب گلاس ںی ےک داس ۳  

 “تار یل ند ےس لن ات ) ھتاو ےک نعاس یی ضس (۱)

 نره ں ای رگڑ تسد ےس ےرسود کیا (ںیمےراب ےک یلص

 دود کا ترص سا )تر ےس ر وشر ال ایر رج تسدرن

 یک نکس سی تیر مد
 یر اما نیا اج ےک نا بج قو ےس تاذد گر تح اکرد ۳

 ی توام تل ےک تفعجای ما فیس ےن یسک ام

 لر اید کک ےس رکے وک ا ےک ت فال روش اب
 ےےداجا نا هدوآ اتدرا سن سا تم اکر ارت یک

 د
 تعجب تنا کا یی ترطصر را گے بدری عش اف تحب ر چ ۳

 ساز اوہ انور فالخا نت یدشس ن ایمر د ےک وفا ںیم ے زا

 سم تاک ت ببصو رد سے قل فا از ای قاوم سگی, سند

 ترک ریمپ ےن اات تقر هی نذر تقوس ا لا ای

 (ا اچ کتب
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 رم کج اعتلای ترول نب
 یک لم تعحرکں ہ ترک کد یف ار رکا جے و دوم طیبه

 سن یخ ادرار رم ںی ےراب ےک( تفاض
 نادر کسری ی دو فیدعا

 پتے مچ در ناب ور تنور جت اه که دی ہک یز الاک

 راو از ےیج سک چرت تو هی بہ
 واتر ےنرکس شب ياد نيست بک گول ںیم نج...
 طس یں رر کا بے تسہ فرم نم سرا اوم زور

EIDایا وکلا یکے  

 یطق یک ید یل ےن وپ دے مرزم اھل د کاو پ طق ات مزا ارج رج انا

 رد رک( بره حر ص) سن س ۷نوژرپ او ای )ےس للو

 ہک ویب ںیم وف و اس ےس لید تنه نم ز دوجوم ےک سایر

 ( از یس لبلد یکے وو د ےک سا اناج از کیچ ی کت تو ےک ترور
 ۳ : بت لعش تیر تر ی“ م عبا

 یک سا ےہ اج ایک مولی اک( یل تضالغ شرح جبیر عر صج

 کک لوپ یا سک ںیہ ےس یار وت سی تیادر
 کور ےہ رم وت تیل س جیب ادر ےس صخ کا

 سخت رام سم ایند ماعم اعم ںیم ( شہ

 ۔ہ اتر ۳۵ سا ی خالبلا جالت حر ش کس نیم یوو
 ۳0 اتم شیداعا ورانا یس ےس راب ےک تیعو زوت و[ ورد

 ارگ لود مع نام ارد مانکن است

 اہ صح چ دنگ جانم دل
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۳۳ 
 ہوٹل شیده) سل کوا حر وکی لا ںیم لک ےک نتییفو) سا ہک

 ان رد شه تاتو گرگ ست
 تط آه پب یاو در کا رکے سس ےہ ئ وعد ام رم کیو
 - روط خا روا رم فا وک مت رفع نی زلزیما ےن مس رطشا نس

 ےن وو  ثیبص کم دف 4 اید رکو رمان في نی

 را طماع ییا ی ارو ای( یوم نم تد ماه تد زخم ب یم تنا
 گی کتب محو با لب ,س عطش یباعا وراوے (نورخس ۰

 ر ال یت ید از رپ روط تس ےس را ےک روتر ارد | تنال
 ای کیلع مالسا جیل ر رگ درگ ا ےس ما ایسا رکا دید مک
 7 دہ تاج( پرکارکن ینموملاربما اب هدا لوس ی ةقىلخ

Lsود بیت ره روا تے رکا کاسب طاف ےس  
 کس اپ تاق ےس تربت اض مک سا ےہ پاپ ماقم
 ناردا ےگ ںرپ یخ ےک پای کت حدس ےک بادی ارشاد
 ۔اھت ید مکے ترک عام ادا خا مکا

 ۔: هستم دع نا ی نادر فا نا 3 ری اما

 مار نوید اد نہپٹ ضا رنگش هد ںیم سس
 ےک تافد گا پھ جے کر وغ کر فر ادقادددا عت اول( نر
 یو عرف ال کیل نابجریروط طو وف ےن ؟شریب
 فتوی طنا م اا وا یت ےس درد ) ید انت فدع یر ست
 ی

 پک ےن میم اظ اصل اک ن جڑ دام حق ھم نیر زا ول قید ےس ا نا ہک
 ر ج
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 ہا طح یی ون ی داد توش وک س کر 7 7 7 ۴ ۲ لا صلاح لر عرس قر
 لو | ٤ں ضز ب ارو رح هم ردا دیعد رت نح زعم ٤ ے7

 ےن وپ عضوم ےک فبدص ی ان وہ لکت دم ی ب اث د تین ن لطم ےس عرش

 ۔ جس تصالع کیا یک
 کچ تری زار گر ویو ا تر ںیم لراد ےک لر ما اعام

 دہ شیوع شتاب تي تر سی سکسی یک کت ای
 لو وجرت کں سا اگے ہٹ ںیتمک سا ینا کت ایپ شن

 ا ےس اولا( تد ا

 و شرع ی“

 ےک سا اتم اہک تدا ا ہلا کے سکی
 سیا زمرد یہ تھم سیا زار تس کس بقیه
 ںیہ د ( ںی ں ریل ارور تسر د ہا رس از رو ا ے او ںایلو اڑ

 ۔ اتر ابر گام گن کت فم ےل ےک

 ےس ںیم نا سم فیدح سکے سیر باطن کت االغ علا یکے ن دب توفوا ےک شید اد هل
 ود تابع ہلہےد گرم اکے ٹی عرضون گر سر تیمع رکا دوما f تمالع کا وک

 ذی مر تب باس او هک رهروان داع اسد دم کن از
 سس دسر ےہ حزب سل 7 اکے نک بت وشول تیره یسک کرک تریجلردا رک

 تم مک هنر نا یر کباب یت الخ یک یم یس
 لضاے ا اب بط هر قبرس ی دی لول نم سکا کپ نصف گی دب وک

 کم اس نا لپ هرکی یخ کو هک شل تا الغ ناز بی ضر
 مم۷ ۔ےہ تبحز صف کلا چ

toobaa-elibrary.blogspot.com 



¥ 

 روا ھر کش یداحا ےن ٹی دص ےس العرج طی اض ی واین ر داری اوت یا ا د ئی یس

Eکر روب ےس ےک ناپاک عروضومر  dt 

SET 
 f ن چور ا یا ای ےس کس انکار و وار اعا اد تم مو د ا 0/1

 د ید ارتش( جک نا ننس ضل اہے یدرکں زم یونس فرش
 گڑ یجب الا همش بال یم آس نج ید راب لاین ۷ی شکن لس سل ےک
 ےرامتغا ےک ںوفودونیی باد اسکن وثود كرو ارٹص دب ا حرب گن ا 1

 کل کد پا ںی ساس ےک تاالعلف مرم یش ردا ( ےک وو تل اسی

 نا نا نگتاضدا پہ کن ایہ تا الع مته نسرین نام

 فسا ہکلب ےہ ایک یہ امت ارد انآ ت االغ یا ترم ےن تارفح ناس
 گڑ ںی سردار ویت کر ےک ٹ رام ا رک نفس او ےک کرد

 ےایدرکدر یر کک کش ید تب ناو ام سه سید تیپ
 ٹا صان | لرد شیلا تیر ایکس لوید رک اے اک شف نا که فل ا ترش
 ۷ اوم سرای تاب

 دوس( بیر ) تاتو اسمش یا

 ے رہ اچ رپ برم سس ۱2

 شیر اتکا خاک وع سا. ١

 ۔ سازان عطف تم ام فی وکس اد ای عج
 سرق کرت يع

 مٹا زین بل ظن سٹ سایت ہر ںیم نش سا نی ناز ا

 ارپ ترشلرد ا iJ تاب ربت کردا تو ارد کن ن یں کر پاپ یف

 سلام تن ان جلب کرو
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 ےہ تک یکن کن ج وب شکر عز لن د شرم نسب
 کر کت ار قت کیت( يه تا کد ےس اہ ہکب
 ن یر مرے ت لوا یر کیک او پا ا عر یک

 ۹1 سیر 7 ترج را 1 4

 ۳ ںیہ تک یزونانبا

 < فمر باطلا وگ کپ تن رک یه E رم

 ۔ ےس اکے رک تن ےیل دروا اوتادی گور
 توش دوش ںی ارو اتتد ا ءاشنا مل يعفو ما رسا

 ۱ ۔ےک نیرگن ایم ںیم لی ےک فک

1 ٦ 
٢ 

$ 
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 ما
 ےہ لکی سرا قون کرم

 كا ساکت رات

 ےک رام ا مم اکن سس درو اکر دا لود بایماک ال یدس فا _

 رضا و زر سما اوج سس سقم کیش وا رش ا اس

 رر اع یک تیلرش یاس( رعاب ےک ےس اج ط ورو ا مگس نوت ا

 ميس ¦ ن سرد | 7 نا ےا تشروا 2 f ات ںددایرامناپ روا

 گر ہن اےس ترم یک داعی او ةاولصلا

 اڑ ل ان مگر وا شیدا ےس ںیم ین شر لسی الو تیر وے سا

 ترشد ا ذابت | ایم ےک شرت ا ی سا ات ایمعایدر گر ود وک ( تره لصا ےب ردا

 فو تیلرشم یک نفس که عو ا ؟ تمجید م

 لوی وشد |ںو مز ز : ےک يلوا | خر گل زار لوہے یزد تنگ

 ارم اکڑ دا لو ضم ی کٹ وکی شہ یس ےس ںویزارد تسد یتیم

 کا ورک و ےس ںوٹدمح

 ناشی ےن و نت وو فرج یک ازآر بس
 ڑاش گیم ادا لایا ا ھو ای ا بس ںی یئا بیش ون با رکن ایسے 2 ع انو ت ار

 ۔ یز ےک ن ایہ ںیم زر وطک اس اورف زا دون سم امور رها ت کرب
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 شہ هص نور ته را اس يدم ترک
 یت ےک مات ڈیڈ ازے لسو لن سا یلص شا ۱ لوض گی سر رکن ایب تپ

 ور کت سرو اض اب دوام اس ےس ماما سام اتع اوہ نادر یروط طب اض اپ مک رت

 ما نر ہیلی شا لیا لوم فید دا تری وہ ںیہن
 ر ںی نوح

 : مش کش ترصد تُم رب اتر ایج یوگا اکر ریما لی رک نر رم

 ميتا £ روک سا ما اھم د یل !اخ ےس ٹردع تہاتروا تفس نرود یف... ںیہ گرگ ای

 اس اج اہکں ین نیر طب اف ا
 ر (ورمو ور ذ اشم رو ناب نیل جل ات كلو ےن دعب ےل یھب ےن مارک اض

 کر سا تشسدا از گے اکا یا« انچ یک سوکت لسی تا
 تو دیک دو ارو ید تک و کیپ نر.« یی ر ارق یر موم ترم کد

 کک شری کت مج ا تشو ےک

 ےئادر ںیم اب ےس هسرصعد سکا ٹیراع نیا یک یمرود ےک نیب الا

 ےب رکا | تو مدد تاب سرت اد ےنرک تی ادر را هتک

 ( رک ڈو عا ےب رک عج رم یک شرط

 لو دارا اک شرک نیر نیرو طط ب اض اب ے عدا یش قد ترک ر

 ںی ےک گند روس یہ ےن دمو پآ هکر اک سیر اتو بق اکے سا نما
 درگ تره ارا سا

 ےس تادر یک ہلا نب درج س یم لھ نصب نا یبا انچ

 ۱ و کفن
 ۓاہ اھل روط یکی رم کاپ که دارا ےن ےہ شدا نر قدرت ترغح

 نیز يک اب یھ روغ س مارک وے لو ۲ ت دام بص با
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 رو ب اض وکٹ وام | کی هرو منا ا روا گم د کلا

 نر جیمز ترفح مب ام ۷ چر طخ کے رپ عیب اض کے رک

 ےک رم ر انسا ےس ط اش لج ےڑد | سط اعم سا سیف کیا بقا
 ای داو ےن کا یخو ا ےن قادت شد اکے مند ته
 ہد ار اکے او وک یس ںیہ وای ےک رک ب اطخ ےس ی ایک ےن لوک
 ان جرط یار ےن ویلیام ریش اقم رک
 روکتا بارش | هتس ترا آرد | ےک « شی” ےک

 شلوار باتا شا ںی ماف ھی
 (١)۴گیںور ےن وہ د( شما

 نایک اچ یزفف ج ںی سلس ےک فرح تانکر اتع شا یورک ت رطح
 سیاس مام ےس ندا ایل اب ظن پے تالاح نآت قیقحا ین ہد ہا ارم
 ےک ےرر ںی یر

 ہز اوز لگ اب (ے جد یکن اجا ناش پا ) من رگ تک ام ترو هک سس
 مو لاد ںیم نرو ےکادم سر اد یو يا وے تراورتن الا )روا اھم

 ےن ٢ے ایا مر رخ اس ےک ٹکا ریل ےس ماوقا (ماسون) ناسا
 ۳ کیر یا ایدرکز وک و رد با رپ سر وز یک اردا ارگ
 روا شری کا جرم وک اےک نا ی نر حوا ےس یک اس کر اقع ناس ےک ا ای
 ۔ےھکر نوحه لربتورت
 ےس سس ۔ےیہ دن تا سو یو ےہ ڈوسوؤ

mo. 

 1 x a پک بہ ء4 5 ا ئل راس لا3 م فصل الع تحفہ رح صر وان کس ضم یو ید زد یک سز ٹن تہاکف ڑپ ۶ ا 1 : 4 ت ۱ ھر مم مس ۳-4

 سرد ےک ۶ت زعحے نس ن ٹر لحرف ا نٹ ےچ دریں ا دکل تب ایفا ون جم تی ہین فک رک لک ڈر ےس و ا ق تیس اإ و حک ےہ
 2 ۳ هر رخ لس هو دز نما ام سرک 2 ,e 5 عر و ےن گر
 اب ۱ ر 74 مسل! و زون ی سب ب عاص ید | و شا ہد چے صا میر زن
3 
7 le.یہ ضا ناتا  
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۳۳4 

 تروم رد سا مد رک رحم وردا ینا رود سا یکرک ت رطح یھب مارک اح

 ۲ َ نرمال 7
 ےک و انور ساوا لوررناردا ھت خاد بز ام سیٹ (مالسا کل اب

 سوق ما ان ی نور ار اٹلل کومک ر رتا ےک ٹر ع شرت ےس نار
 ل رف ےس تر واقر وا بام شیره عضو روا شید ای بز لر ت ےس
 نون انچ ایوب یردرف انک اقروا انو ا کک شذ فا ےک ںیلام نام دا یبا
 م اختر | ششم اڑ ورو | ب ایم اکہ ںیہ ےک فرح تلت افح ےس درہم ےہ
 ناو هه ارد وزن الہ اکہ یل جی اصن ہے گیرکں یم قاردا ضرر کک کئی
 لب اتار را حئاط ےک ٹی وام | (ےرید یک سد ات ب زگردا شرح عضو دن )ےہ ا
 ۶ ےب ےس لر ایڈ سکو | شم ۲ کلو رب ےس تو تایر داما
 - ورکر ونسوا نہں ترو رگ سنسور مات یب ےس بس ےس لز

 ےس ںی نیہ ا کس ہ ننشپسا بیر بیر تایاودر نلعم ےس شییدع حب
 رشمار زیلخ هد او ایپ لایخاکثٹ یبمح ندرت عو ی رد طباطاب وک روم
 رپ تش لطرئس ںی ذکر ےن وھی پانچ ےک زنا ر ( لکن وت وار نرخ
 ( ۱۱ تافد) منع ربا یه قلا یض ار وا روگ کسری تی اریکسون

 سیکس بیع مو رضای ١ لوک یہ رک ال ادا

 مارک یکن خر باقر ےک“ فیدع عضو یت کا گپ مانا ےل یا ماند فرو | یے ردا هل
 ار س ںی کیف نه اسپرم کم تیر
 سکھ ری سر روح کرس دو ندا ےس ی اک ںی فیخا کن روس کرم وم
 یکے ید رنج سر کت سیم کارا تصدی وع فیض ںی فیض پا ےُ

 ڈیل رب یتیم! هلو سوکت داع تواب سیم عند نما تا تل دا
 اوم نحو یے ےس لیفت عفاف یک سوپ شید کی ا اک نا گا رک فا ۱

۱ 
: 
۱ 



FFA 

 یو مارک یس ےل شیدع نی اح ناد ےن ا گیگ دریا اپ ےریم دو ار ھلوعکوکس ا ےس

 ےگ هایم ر ےس ٹر ماباعرو | ے وپ جی ام ےک ترص ول اف ےک ( رہ یکے

 ےس ما

 نام تہ ورت یت یکم نبا ددا ازت ایک یک ےن ولار کرک
 ام ترطحوج یت اپ ےک ا < لل نوت ر رم ی یر نب سام وا سوم

 تب ناو ے کک سر یک یکی را ہو سہ ت ایاد انها یب

 وھریخذ اڑ ےس پس ا نت ےک هررورپپ ےگ تیب رتو دمت شو ید

 اھت سس اپ ےہ كا

 ےس بس میان ایا اد نر ری سان تبان تی

 ان يک موم یر یضاقرزر Ll برم ےک ثردص درندے

 E تے لود روا لورٹرد رے لورش ےڑپ ےب مانے السا کاب

 ملا انج امير پر کج مد اس ام زر + یک کت بدع ء الغ

 : ہک یل قف ت اود کیا س نارفص) ےن سات ناشصا ےن سات تو

 ارد ا ںوفزرماھےک ئالسما ملاع ےس روپ ےن ارج نر گی ار یخ

 3۳ جات زم مولع دہ تاور یی بس یک ا1ا نم 2 E ردا یرادرتس زن تاور س هس

 او فر کد یی 2 ا یا بیک س ام اکھٹا ےک ےن گرد هرکس وفود باک اہک ؟ر اش ده ثمود اما ماال

 ےک اور TT یاد تم او مد ےس ترا یک د اھ اما کیر ول ول سیب تردا

 مس لصد ا ویر گر چور کال: اکیا نسخ : رشار زیلْرا معنی ی املا

 ےک اک سول کلرد اور مت بس ںی ںیہ مگن ٹن فداعا کری رس اوری تزع ا یاب شرم یک

 و ۔ جہا ریش اکے اج ےک گے ید ےک فٹیدصزخ امر و | تیداعا

 مات بو ا فوقوم ڈر صبح ے نافشقمو لورم ے لدار شیسره نیو دن نل کا

 ای دکیچ لول تک نفس ےک فن ںونیسک داع اےک بی ہند بیت صادر دو
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۲۲ 

 رم را وس تر: کاخ ایر وک ید
 نیر ےریرکمگرد اروارک کا یی یھب سر ارد ارگ نت

 کت اف د) باطلا نیر ترا پا ےن نیز عماد نت حر تا شر
 یر قلاب نیس نا کتری ید رک راک شگون ا کش ردح تبا
 ےن اچ طلخ ےک تسر اسے نار شن شا تبالاخ ساز ےب نیو 71

 دات ایدرکف رن سکے یس ...٠ ورخ ےک ے ناجی د زا 2ار اک شا بالا ےس ہو ےک

 رم سماع اچ رو ےک کس یھ مز نیلا ہک اپ تہ انس تایم
 فولاد ساپ ےک نانا یک س شد ح وردا مات اچ کوک یک ےگ ےس برمل بع تا

 ۔ںیھی د یک یہ ںی
 سہی تو یی کٹ اکہ رپ عمو ا ہطباض ا زی کے رپ اظ) نیب

 یک اکو با رد بسا سد اتم درجو ور اکر اخد ٹی داع اج ںیم ید ( ےل
 رت ود ےہ د مابا صحت ےس بسر کا یک اکہ السا داب سد د جم

 اپ ملت اف» ) کر ز ب ہضم لسی

 ا ےرد ماچ ےل سا فرضوکر مان اکر یت ی کر ال باس نب سارا

 رسا نی اع سریع ات یر ما | يه بابک ترس ٹر جک
 , ی ءاضخ مر یھت سکے سان ضش لومو لوط ہدایزےس بس سوت( ںیم مام ءان

 ۳ یه لا ںیہ تبادر کپ یطخ یل ی(
 اپ اس هرس ی ید ید رنو مت ایک “ںرتشز نا ےس مع نی ار هل

 درک ےک ھر تر دا مشر ا کن حاط بیر تی کف امت کن ادرجو لر ووٹ درک ب
 وو رکی ج ےس هر لم ےن فور اں وم ہد رکے هک نقره ےک لر ہود نان: کن و
 ۱۷ ۔ےس س شیداسحا ے)

 شر
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۲۳ 

 ےک اڈے بس نایمدد کس شنا لوسر ترص نعم اسد سماع ینیل) و اوہ ایاھڑب
 ( اتم ظوفک اپ ےک نا فرح

 لس شم "رت بالطو بج اصمو اتر ت ارا اد رت دسار زرلع رویا

 ےک ےرکایا درد اے تیار ر ےس ای سسس پے رز ال

 و جو نوکر نیز ےدراناحدا ماعا۷تّصڑب ےس ی یہ س
 ےک یت ےہ لو ( ہک اند) مما ا ریٹ الل این ا ےک یزعلا مع نبر

 ۱ ۲ + ںی
 شر اکہ وا اوس ےک ایک الاد ےن 7 رابه لب ییا ته ۴

 ۔اہد

 ہال ف اکا ںیہ ہا ےنپا یک ےس شیہدص ر ا هستم رد 1 رش ما ترصد
 - رپ علاضهرتزاس تہ ات سره سوپ د ی سک ن ۱

 ملنی ازد) یربل سپین ام ےک ایم دک پس ایگایکد وجد اب ےک سا تا
 و یر یک جز اپ سیم نیر اید هک زا وار ےس دو نر پب ناردا

 )س یولس
 ریزه ار بع نی مع تفح) ےن کم ماما که پسرم اظ چیر ٹی برتر اقا رام

 ۱ ار م جا (لء | شقر ولر ما ام شرع نیو دد ی. حس ست تک ما ےک

 اگر اشیا | (رییروط ےک ناش ر تقر چیت یس یک یر ود” بد ن ا ترو
 چارلی پلو ب ےک یدع نیس فدا

 وب کس ےک یک واب ہد ےک یارو ا س ایک هدایت سات کر
 نیت اندام بیترت اخ یدل ا ںی ےس ماری نوک یھب
 نی احرو١ لارقا ےک ب ی تک اس ارگ د ایل رکج قلا تیک کس وید باوا
 ۔ ےک طوق د ا عج خس اس ےک ٹیداع | نا یک دامت ےک

 ۔ ےہ اترکاڑ ييروط فان اتا اک اک سر
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۲۳۱ 

 ےک ار ےہ ال یکے سما بک تاک م ے روا یگواس ما یک ریت ماا
 رب ےک ےک فیداعا ارگ الت نت ا ہد کے ہہ یو رم قلم ےک فرح تیادرزارنا

 رک در وک ها | نا گر ف یکن ا ہد کت ےہ ایپ درک اناج

 هنگ ور ںیم لک شکن وتشررو | نو ایل ضس اخوکف مداح ا عر سما شم
 لار شف اک بلو | ںس فیدع نیر اره یر ساک د انب نک اب
 داتعا ب یاب تب یکن یہ اب مایع کدو اب ےک ساری روا هے لمص وک

 نگر که نره ےس ممد کہ نیلم | ےک سایر د رکے ہظفاعد حب ےک ےن
 لکو دا تس تیس و کرم ںیمرود لن اا ےک ترس مع پا یر اد

 ےک رھا اہ روگ وکی ور ےک رول ار نب رج موم | تو فیل ی | ۳ ےک تی ےس یا
 یاو تکل او ےک یمن ما ٹکر رر عضو سا ۔ایگھ دا اسا یت

 چا
 وس مارو از ایگنپ ماع ولس ۷ٹ یبدح نیہ تں یرود ےک رعب ےک اکر زر

 بس مہم که انچ ( یورک ورش اتر کف صر و ازل انرکں ترس ےس نم ںی
e۱ ہوا کے شرع ںیم تروم یم اھ ا( ناروا )9۰ رج نیا 7  

 و رس (۹ ۱ کلام مااا ۱۹ی ن ء۹۱ روز نا یر یت ںی هی
 روا ۓ(۱١۱) یر ایفس ںیم فورا ےئا E رام وہا ید اھت تمدخ

 ہئاربع بسیار ےن (امم رز منع نصر ا ےن (اهدر یعازو لادرش وا ںی مش

 ا اےن (۱۸ ۸ر یيحادخ نر رج ںیم ےرردا ےن (۱۵۳) تمیم نا هک ان

 1 ۔ادرگظمفحروا عم ںیم لک کیا
 یکے ا ) جراید ( ے۵ )ریس نہ ثسل( ۱۵ ۸) ڈیبى یہ نفع ے٣ کا

 ی دص رمد = اہ ایپ کیک یمح ۲۷۳ درک جہ ںیم لک کی فی نا
 رولت لمس دا ےس سکے ںیم نا س سا یکے وہ رک فن ےک
 تمرض کف یدع نورت ےب ےس بس ےن فہر الف کاک اج اں اک
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۲٢ 

 ےس ید ماننا

 تیارپ یک یز لادیع سرش ار زیلغس راک لاک ید فا نا ںیم شیره نبوی
 هومن رغ تہ و اھ عرف لمل | لم ا لوس ہی ہکا نس کیا بجے ک
 مع ےت رک یں یم تاقلومی نہا یکے تن ےک نجم روا راس اونا ےک مارک
 عیال نا | فیلوختاس ےس ےرسود کوک دا[ کتب ادا تلخ ںیم بارک سیو

 ہے

 ۔ڈ بسا ت این امر انچ

 یی فرط ترون یک ا ۳ اب ارب کا رک قط تٹردم ندرت

 اڑ گم کا ےن تارضح | قلا« شیکوکں دص یکب ارل فلک
 من اب ےس ناوتع ےس امہ یس وک وع مات قلعے راس نیا یت !

 وہ تب رس ع پال او لاس بیترتب ےل ر اکے رد تک ےک سا ےک رک

 کرکے کے اتان د ) یم ما یه بس ابا ییا

 عج اگ شید اه ز ما یل ےس یت هل نوح اے ج یدو ەس یش

 اب سہ اک اط هدايت ابا رت ںیہ ظ افلا لی بس کرک
۱ 

 تس چ با

 م ص تنل ہیچ هل

 رگباظنام ٹرھ : تبادر اب ہور قلعت ےک ون وات لک تند مس تدالد) شما

 - لو سا ع ضیا اشک واد ےس سبب مچ جیگر ایٹم درگد شکا کم

 اے یس یت رد | ےہ یف ہر ہرن بابا ھیچ ےس بس شیره ندرت رک کیا ١
 ےک سا ےہ یت آی تردرض یک دع یر قر مس شک مدت ےک ی روف ( کک ا کن نر یف کا
 ی اک ا کام ایکں یہ عج... کے دخ ےس ےن وہ حل ام ےک ید اح ا ےن تیورفح نا

 ادب ۳٣۲۳ح ف ١ے یف ب اولا ےس ی ع کا سای یس ترورض یک اینا تاب ےک
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۱۳۳ 

 گازارما نشر وو ای تس بسرد اکا سرو ود ےس 7 آق دص یر ےک سا

 تدایس و ےۓ ےک اصل داج هریردایاشل ان نارو | فیہ مراد وا سرود

 ۔ےےروداک

 گر شیت ذی یر گرگ یکتا ۲٣۳۲ فیفا
 نی فکر آف صن ےک یرص ببرد اه ترو توک عطف باقم ےک تیرص تبار 7

 ریا مار تی ۰-۶ لن فا وک د احا بوتکه یخ نل ساک لوھ

 مد عا ےس قو ےپا (شلشن تافد منت دال ایل مایا ۔ یورک ج ٹیدامہا باعبنس لا
 ےہ 00 بسے قد فدا یہ ادارت ہطسا اب ےھت ا ہدالم ےک

 م ت کر آی ےس ترابط ںیم سای تکه اق ےک تر قره ا ںیم عابتا ےک ی ضا
 ۷۳ ار هک سم تست ایام ا تب تحفے بق باوا
 ےس بسر یوق ب اولا ےس ہد گیفت اد انی رو ماعوکس تے ی لی مع اسکات پالے

 ۔ ېس اجاب اکی کی لب
 سیکل ےقینح ها بق انہ ن وعصل | ضیدمل بات ا ین ٹی ویس نیلا لاف اع ان

 ےک ےس ںیم بق نما کس وا ایم اص ضم ےک قراری
 ےئل نجم سصخش ےس بس فکس ی سي یم ادا دن ددمدنا

 اید بیت پاپ! ایگ ددم ریش و داماد تییرخ لم

 نیر لاعرہ ےہ او کک ما کش مو شن سنا چ

 یک غ ےک ل یصفنر یکی ب تکی ده پہ رف باد ےس ی کد ی

 خشدح ا قهنع دم ابتک |

 فن تداور گرین مات مستی کیه ندرت" عیار ی سرود ٣
 ماماد رش طس او الب ےک نارد | جانی 1 ٹی نیر ترور رعب نیلے رت ےس لکت ازد

 (سپ م م ےس رکی لیپ تک ےس یر ہن مانا دان کی مس سما لار
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 تن اعوتوو نہاضم نا ہد و رار داع ۱ میپ ام ےک فنخمو شرح اتو

 اا شر ےس اب درک ی تم کس باب یہ کناں وہ د لوکی ر ف لخوا رونق ےہ دیتا ےک

 کام نبرد ار یخ زین تیر ال ےس شے ت اد تدالد یکن ا( ۷۳۳ تست رتل

 ۷ لنز گی یش ماد یہ ےس زئ ام تا کا ےک شرد اھ ا نیدرت یر رایت یب برش ےک

 یورو یک تشک رات ےل سا اب تان د سرا ے زن از یر آل

 ےس تر ےس ورم یک ور رت محکم کج ےک ز رولا ات یاس | طف اھ رر کک اما

 ےس ے و ع انہ وکں شرع ترم ےس ایا سد اد نیر فرش ری لخ ے فن نشر کے رب تقرب

 ین یس اب ےس یم نع لسی سے از پا اکرم ما اء ےبامکردا یک تک ید | ےس ےس ےن 2

 راہ وا فتو کت ازفح نا ےب اب ال انها امن اج لورم ال ےہ بسا یداعا یک رد ما قصاب

 روا 7 EOL ہال سس اب کبر رشا نب رم او حو ای رد اےس

 ۔ںیہ نی ما: اکزاغ ےک ٹیدح نیددم ےس نہر کی دص بد

 سس سم رہ یی نیو اوٹ اھ ہر کہ ےک نبرد تیر دا نیت ارام مض 227
 ناک تے سطل اخ فرم د ےس ہرگز نیر نا دے گاف کلاه لاج سبک لس

 ۔ےایک امتسا پرد ےک حج ی کک واندا ےک ی زرا مہا نمناک ای یا یف ضش
 ا ہدالع ےک کا منہ گلہ رہن مآ ترم عن اطم ےک اہ ےک ت اح نا ہک س ے تاب بیر ا

 ندرت رام فرش ںیہن ب اتسم ےس مان ےک یا ينصت یک( وک دص نود گلد اسد اہم
 اگه غ لوط ےب ھا نقی تبشر سی ےترکتبسنایک ر ند جن رط یک ام نقض سا حلف ره
 ایاپکن دم کون لمس لا تند ساد د اکا اپ تس ںی لک ناک قس ں و ی ےس ہد

 طبیب اتو ترمز ےہ پایتسو ںیم لب ادم باک کیف ما | سی ا: ےہ یب

 IN وزی عا« ای 7 7 رپ نرلس ےس بلا نقل a هدر

 ظن اصرآے ںیم نفت. نار ای کے سا ترک ا آ مان اک یم نا جم تار ادا ےک ثمر

 (مرتمر ما در ےہ اہک نکل تپ ار ےس ںوم انک اے تا



۲۳۵ 

 مولا تعدد ابا کن تر عرف نوا نل 1 ایر م ےس ند مم ولا تن

 (س تااپ لم ںیم باب کیا ییداح ا ماھت رم ےس
 نوبل | شوم شا قو یر ار یر نیز اه نشر طلب ےس بس

 ںیم ٣ح٣۲ 3 ازضا٣ نم یأردا م٣٣ ئردب رس یو (م ۳۲۱۳۱

 تورم | تیپ مد شک نفری فیبعطنافحرمب ےک لا
 رازہ سیلارج یک فیل اتش دمور ووش یا ےن (۲۷۱) لنت نب جا مانا جت انچ ےہ

 سرنگ ڑپ ے بسرد | یو اجر تیدافا

 وان افم درا رو ٣۳۵۹ ) شاپ | نہ نزاُّکرد |(۳۳۸) بو کر یا

 : نین ا رس مے

 ہی سس دنا ا ل تبسض رب یک ود لیپ جس فیلا ڈا اکہ ین اسم باسا
 روا اتار لاتا ےک با گف ردامحا فر لری یلص ا لور تره کا
 بیک یو اھا یکم کیل شا لم شا لور نم رک ا ےس و اتن ےس نیلا
 راحا غر نم ںیردد ےرسھد یا اپ و ےھت تر و اےک دنا قا نہا ہا

 نم ٹیداح> ا نیت یم مرا اوا ایگ وک داند فیداح| ترک
 پہ ناس آز ن کس ےس ںیم ٹداحا مک ردع کباب ساق ۱
 ای ےناج ایک رک شالمں یی یب اسم گاو یر» فص بولت 2 اض که ےے اکا

 یس مقابل اب ۴تیس نون سا ایہ ن کمی انب تہی کتاغلوم ناز
 یی روایی تد ےک گرگ رداع | یدو ےس اوت یاس ب ابدا یاد

 ے ایس اج شہدا ا یک ی ہکلب تسکین او قرض رک ٹیراما
 دین انا سا ےہ درک تت ےک مانے ا طبس نا کس ا وز اد
 نار تشم یہ ںیم ےک علا ایک کیک یه کرک یدح بلاط او ےن کود اف ا ےس

 روس ںیم ید ارم ولت سس ےۓ فل ےک شویم باورم کس سا یھت
 و ۷ ےک فیر قم وو دای ہکےک ساز سبا ارپ رخ رکن لو رشک

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 قہ ب یعنی کر جو امر تل ا ایک نر کنیت اد قرض ںیم شیره هر مرد
 ےس ر کت ف رے نا نا هو وو ود فناو ےک تیره رشت سا دوخ ہدرگا اپ (ےہ

 تر اظ و تج ص کن ارد | س ےک رک ین کوکر ر ام ی ےک شم سس رج

 فعل E ےن ا ےہ ےک )لکه و ھی ای م ےس فرید رر مہ ہک

 ےن دقوم اکے سگ ش ارد ےس نٹ مٹا نا وا ( تنس ر اوشو حب ارگ ما ر

 70ھ مار احترام مینا ما ےس مد یگ

 7 ام ہر

 لمسی ماا تنس اج بش وک ما ےن ںی ل او تره یی

 باوخرد ارب ےنالد ر ن ےس ہوس ار نب سا ظظفاع مرک تا ے نا )وک( ۲۵ ۱۹ مز گد انب
 مج کف یر (رب ےل تراش ےس ہار ۵۳ دف |یلص هر شن تم باہ ںیم
 رائل مو «تطافحگنید دار ایک داب شرم IT نل ی کیس یم نرود

 ےن ےک ہڈدا باتک عل بننا ھا ک٤ انب بایم اکر وا فوم اسلا ےن نیم اعلا بر

 اید تیمی ہن زز ےس ےک اند رکایفِفرس
 اما اک سی ( م تاب قر ارس ات سعح نیر 7 جگر فاز راک فط هودا

 لا ثطر قاب دعا ایلوکف سد اح ا نیت می وو یک رک ره ںیم فیل ات یا ےن

 اید! ترنم ترمزین اید رو( اوہ ری اعاد ی تح یکن جج)وکف مداح |

 قسم ںیم تیم | مچ حرط سا ردا اید وقادر ا ؟ے نیلا: اسر وا

 ے سود ورا زا نشد ام الا ساب 21 ایک رد ںیہ کارگر لوصر ا 5

 نر ورب رود ےرسیمس ا یا )رب نم عل ! ںی ترس یھت ور نرود

 .ےر ( بوکس ارض فیل اب با کا اا تط کردا( یب

 ہلدا لوس ثیدح نم دتسم ا حا عم اح ا

 ہم ایاد هننسورملس و ہیلع دا یس

 س (۲۷۱ ہم ار جا نمردسم ماما .يشر رد دعب یب ےس رام ما ا
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۷۳ 

 ۔ایک کوس دا خشت

 کس شیب بلاط لی هلو ہک ہ ارح اڑ تہہ اک ولاا نوٹ دا

 رشوه بنی نم نایتردا ری ہد گام اک

 ےہ انس وہاب لک ید اعا مر

 ہا ےس تک عا ےک ےس اھ اما اپ م اعظم ےک 2 یا س -
 نیم سز مان یا ان ایگ ابنا کلو ادد رک ایم فیبدع نو مک لس

 بے یی ید یہا کتی کج ےک واں نا

 : سو لب ا ابا مان سس ام بس ےس نین جز ٹیم
 طط از د د اش ننس ر !یلکگشتاند ) داد ا نفس مار

 لاۋ د ر ام نیا ین ر لکت الور یز عاج(

 تا ناس ںیمفیاصن نا |( ول اطم ےک فذ تا ا ےن

 مع اد فروم ےک نین نو نفیس درک کد اص شا

 در فیداع یک نار ارگ رطساداب ای طس اب کر رقت قم ٹا

 ےک یرست اتر سد س ںی ےک ید ا نوب عرش یرص یر دعب ےک سا

 گن ون اضا روا تاک ار رسما لوم "یک فیر نرو نو عیب یل نوم اکی بستے ن

 یک قم فیض نس اپ ت یک فا رک شیره نیر هو لما

 س یگ بج ےک سرت ر ینا ںیم اب هرگز ےس یرص شرس شید اما
 ساس ہا

 روا کام اسا گن اروا ترام عونرم دس ںیم تو اتکیر پکی اٹ بي گل روا ےس

 فرصہز ی ںیہن سپر مدت رش بات کل اکی ارے آں جن ۔...ئگ )ون گا

 گام ۔ ےہ دکمه اب کا بس ےس مي کردند مس دا ےہ اتع ےک زمدا نیند

 جج یک سپر دا ای را پیک ےس نون ر لک ں اہ کک ہد وم بش دالیل ےب کرت

 لا کے الہک ییا یش اولا یت ج اپ ترس

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 (ے ےک
 ام £ ترم هر ایکو وسیم ہراس ےک شده لود عجب ےن نیک دم یھ

 برتر اف یسکر کی ما ےک ےن رک ہ سیم تایی! تیداصا رج نر مه سا ہک

 ٹیداحارقن ےک نیطنص اہ رخ یار ها اید رکے ںیم فیت اص لپ ات سس بیس ارد
 لاوایگن اے ید ثیبرخ تا درر ل ایر گیل سا )یک | ےن نوک بل ارو

 و یش لرشد ت جرج کن اروا ےس ےک رک رق نایت یکن ےک ید تاصتاد

 ( یکن تروص 1۶ ارضا لا با ۱ت ےگ کیف رقت 2ا ےرابکک نعش

 ندا ےس ات | ےک ی تروا یردخسص یک کو ف ید بیات | فرمت اشا
 - ور نایب نرو تب نازتعاو قرض ےک تاجو

 ۔ لی ثیبرط رم ارد | ںی فددمو ریہ شک یر رع ی چ سا
 .ںیگف بلا ست ن ےک فار ہت نارا نب نام ۷

 تکنو ےک نا فی د ا با زر نام )یم سا ری 7

 س ٹرداعا سرا نہ رر ات کا

 2 سوا تم (

 گن وم ان ےس ی اک داحا ہیک یم اش مے فا سیم ں وکو ں وود لا فضا مم ۲
 ےہ ایک ہے اہم | ےک یی فد ٹک

E ٢۲فقط اد ۔ئ شر نطنراد ما نر  

 ددرد اھ رس ی ہدردااق اگر اہ وج ایم یب روا نو یک ید صا ام هل

 قطر سید هزب یلع اقں یم فیر تنگه والع ےک د اتم برد ا تک جر اھم یب
 ےس صد[ اسو الر دا قرض ےک ی زند[ لا. تس کف ھر کا اوہ مس هک اد اک

 ےر تعا ں ورزسصکو ریو تل رٹ تے کم لص تیز لر دا ےن اص میم اک رح

 نا دروس کرک کا ورک
toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 رابعا ےک بہتر کہ فرش( اک او تاد ابع ںی طتراو نس ب اف ورموروپش/ یا
 ۔ لب ارض یی شید عا لباس

 2P للشر قب واج نما )4 فمر لب ات ےک ر دد سا ہدالغ ےک نا
 یگ اسم نا یک ره نیئ در ںیہ( ہک ید اجرا مام ادا ںیم ہلکا یخ نیا
 و یف یداحا 3 امیر مو اعر | یر۱ ل ومد لب قبرس بیبر ےس یلہ
 سس س
 ییورتزارم اد فیض تب انک ید دار 0

 اون درد را ےن فیدعنفحد جت مجاری عملا لب ؛ا)
 تاید ناف ےک یانی اردا تصج لر درت تفرردا ےل ےک شاد ایا نٹ تنہا کپ ےن
 اهن اع ترم تیادر ر اید دامخ | ےس ایک

 يولاو زی دم ا ینا تیر الاب ةر طظ سل | رف فمن ےس اک 2
 تن فل یب ےن ںی رس یک س ہن شم ې توبن گو اوہ اما فا ںیم ایت یک
 تو رک سره یار را انچ سکت جو تنو ےک سرد یواش اور نیا ط ماد
 تلہ نیا ےکر کے لکو ینو بوتکھ پا ورد
 تا ما ا یف ے نفر ںیم, تست ظنحەرالع لر مر نر لدا نار ۱۳

 ایکٹ ورت نکے مس بیت یک ہہ بار اٹ داصا قام ےس رض ل صم ےس طاش و
 دوا را شما ارز ےن اسے هر اکے پا شرب ظفام نره تیا دریا روا اقا رگ
 و ام من اصقن کف اس تیز کای ید ےس تیک لیزر س كا ہد
 ۔ ےک ت رکے تک ہر ماف اب یھ رگ ننگ کر ات یک

 ' ےک ےہ کے ایی ے دروب ےک م اکر یب فسخ نیط اص ںیم م۸ ن قز اغآ
 ۱ ايم ته رزم ںیم نبش یر بگه طے ےن اہ اتساع ںوثمدب |

 | مریم الم... مات ان اف ان مکا ےس جیب اد اےک تی پو وف 2 2 _ 2 ۳ ۰ ۱ فرم گن وقالھدد ا ں رر کے یہ اچ ا رکی دعا تر کد یو ار ا وکی و 2 ا ۳ ۱

gspot.comکمکم اب٥ دص7.حام  
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 لی شا اک ما اد قرض دشیبد ا ا ھر شو مگر ند

 اکا تا ار سا عرب کشم ےےن فی مند نیر ےک لوادص یگ چا

 یکم لسی لم شو لی شو لورم پ۲۳ تر
 بش یم اپ ےک ںیم ا یب نایب وقت هند یا ےک ءا شیدا ا مت

 طے لواز روا ںونسے بیت ساز موش اسم کرس مولد عوف مر دا رک ب

 "۲ھ ر ں ومقاس ریا

 کن نیر ت قے کب یر ادرس سجے ر ور اله اک ف یر عید و جیپ ار

 ترور ومان ںیم کر رص ید مدد نر: سیسدا اس نیل اکر روا نیلم نوں و تم ت رمت جم

 بر تب ار رقم یر بب اردا نی اف فرش نک رایت ےسو ب رخ ےک مکس(

 آی ا سو دونم ت وطن عادی د تر ےس سس ایگ ترک ید امارپ

 لوس کم ماددا

 دکتر در یز یھت یس “نت سر ید یک واعز تک بت ا ہکے ٹر سا

 بتل تر عی نا وک سر سض ذکر رے روصو ست اف یسک وک شیره س ان یسک لل رک

 نما شه یه یر ام: گرو ہیلع وا لسی ا لوس رو اس مل اج ال اھت ےس فرح

 رسم و مم لدا رود سا ےک فرج یدک یا ہد الغ ٠ سن کہ کا لاوتا ےک

 مرو پطر ںی نوور سم ےل سز اھت نوک یل ۲ے تب انک ین کف داع ا م 2

 موس لات نو تک یھب ےک سا سیدھا و راک بس یب یر | یک اعا یک

 سیر ون قو ےرک کا مس ندا لاو اروا یکن مک "ست اما ےس ےس رس انا

 نرد ایگ يک ںور فرصضزاباح"بیترت/ت ید اع! ےس ضط لۓ اکو کت ره شاف
 لیتا سپس ماد شرو د وت رور ال اک ص نیر ہت ءار ادر | ہود لسد اک یر

 ۔ نو یم پآ

 A2) او ےترکت یاو ر ےےک تیره یک کی رت ت سر سرد ین اسم نا

9 elibrary. blogspot.com 
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 طرح کر رت کک کش تانکر شر ش سا
 تسايغا ۳ نر مام ںی ےک سان ید ا 7 لم روا گا ین 2

 اد نام جل ایم کش ما ےھ ںیم یی اس نا کک تد سس مول ۳ ختم لا
 ميس رو یسک اھ دما ملعماک دا ( ما تومور سما یم
 ۔اھت نکس رج 7 ا رام داد لاح کس رد ا

 لا یر تاع رفاه کیم بک یداص اےس مار امن ثم من | اےس
 م افښاصت ان یکی برف مس ارکیده ند ںی لک امر سنا: دعا ےک

 ےس درو کر کق اس١ اپکں بیع می نرم ےن کرا نخ یک رض ےن یضرا و
 نع ادا کک را ےک ین کور ورد ناس باری یز ریز سا اھم یا
 زنا سکرو مگس سد ورد راد نفس قطار ننسر ن نیس یخ[
 یب یس تروا مت مشی یک ید اعا فیلم ل باتس

 هو وا نہا نسی یت جم اج م وار | نس ےل

 خر ات و لگد سا هتسودارسک کد این دی اتنا روا ردد ارسل ۲ کش رج درب
 ل تک اعرض تہ دام م۷ںیردد سا لو بایت د تز کردا موسوم ےس ما: ےک ےک اک
 ار ی اکرام لا سج جم تیر یسک ا ںی عاد ےس ایا ےک
 امان ی سرم بآ وب عوض سے ںیم ں یکن ا با شن رکی تز
 ۔ںہ ےک لا اس

 :el‘ لا تاعوضو ا مایا ا اے ت تزرفم جاے یب نئ
 شا | قلعتم ےب ق نم (تمایقت االغ ) طا ا١ یف (ق وفا ) ب اوا (تاو زم ) هرم

 ےاتافع ضد و رد قد تو اج یر اچ یہ جال اک یا یک
 ڑی ٹا سز نس دوران بتن یہ یک ف یداعا قلت اکا نر ٤

 ین ات روم رو ریبن ام ےک نیشن | نیا کچے نین نا ۱
 یب ۲۳ طور ۱ ۱



۲۳ 

 ںی ناطے فرم تک ر شکر ما اروا گرا ماما تیداصا ماما کار ادتسم

 ںی رد ےس ہبد یہ گرا جنس لول اک یا ےن نی نیر گ/ںو ھی دا
E 

 اار کرام س ےراب ےک صح کیا دا ںی دا س نلاطم ےک طلا شم ۳

 كف ایمر نہی راہے نیک ا ہد ےہ یگ

 تس ری تصور اتلسو د اکٹ یدعرقن رپ ٣

 کہ یھی جت کیا ںیم ان درد لیک = فذ قم ترس رقم سا
 بوتفرو لوصا ی شرع نارود ےک توام ردا ازم فرح حض بر

 ھ8

 رض نارد ےک مکر ا واکس ٹرمر روا سره ےک فرصا وج ےگ وپ نود

 نا هرگز کف ید اما مات ےک نو روا ےگ زیر وجت تکی رد یکے کر
 طلب ت انی نو ودع تمام لو ن لےے الم اٹ! ناروا درک ولر نرس

 اپ ےک ثیرصلا لطصم عم لت یل آرد ےۓی طبضفخبس س ماکخ او

 ات نل فردا ئل وک حضر اب اور لوک کی کر لبد ےک نت ی

 یا نفیس آهک ؤزبارشیر اورا لوصا یا یرایم ممے یلا پروا

 گیر یسک سا ایک اخ اا٣ ٹی داما مع لاطم ےک ساروا: (۲۲۷۱) فین پر

 ے ما ابا نا یی هدالع ہری ارپ تالتخا س نوٹ نا ںیم ےراب ےک ےن چہ فست

 شم اه | کیم تم ہے توکار یو ہد از تره بات ےن م کہ ایک فا زنگ ا کما سا دو

 ۱ چادر رک
 ےنآر دب ےک نبفشهيلا رد دے سی ےک یاو د ءال را ددا چک شی اور الس سا

 ایر انس تزرضح اردا لد اھو مزا اک ندا dy رم اک ورتم یکن اےس نیت ماد

 ی ۲۲۵9 ر ۱
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 بس یے و نشر لوصا یرایعمدوا یس نیر کپ ما اتار تیار
 ےداہ راک یب وک لب از یر یہ یک یر ایم اون ج دای لوس تو
 لس بس ےس نوین قو نیرت ا طیپمد نواب هام چی الخ
 پید رر ںود یب یل قواد لار مکا سیل اوودع او ےک تاپ اور ربی
 بر سہی یہ شاو کت طاها ک

 یورک لیپ مت یل ےک ترص مایع فاس ااع ںیم فو مر کے ناسا
 تارت ل کر رام اتم مولف قالسا فلخ بس لی او سس طوطخ و ےس اے

 ھی 2 یل | ندر انچ و تسانبطباوضو ره ی اوت ےک ورکو بدا ددا
 ے اہ یر ایان اس ےک نس ستم کلات ےک سا وک س ک
 یر بود ےس لت انکے سرکل قن ےس ویو کے ا ب رسی کیم وت لر
 )س ایک ےگ سگ نس

 دن زسلسروا لصت ارت نا آں ول اتکا نم تیر ون اب
 دیس ےک بش لات کت تا بجا بک آ ۲چ ےس کل قن لس لد ارم ےک
 مو | ا ا شک
 سس یی حز ےب فلات یب شاه یر ما ند ایل ود زاهدی
 “گر اط ) ےس امر یاب ماما لشاب اب انکی ما کریک( ام
 ۔ےہایگا کن اور ھت اس کراس نان کلمہ ٹیم

 ناطم سیمو لمس منم ے مس روس ناشی زای ادد ہی
 یر ی سس ی ی کدو ی اس سس
 و ٹو اعا ستہ ے ںی د دام کوزه طا کن جنت تا
 بتن کز رتن پ کرکٹ اما میپ تیکه دمت اتم اکر را اضا کی
 و بس ںی ںوب تن یہ گیج باک آلا سبک
 گر بيش گ تم پکا کرب ربا
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 یک تی اور یب کک لی اد تیروآسس اتکا سرش یکن ا کی ع قام نا ںیہن
 مگس( تعط دعا د توّہروا)یتروص ا

 روا تام ےک تاوق اود تب در یے اع قے غیر ا کیا ےےف اھردد

 ید ان ںی ںیہ باکس ادا ےہ یکف یف اکل قنس ہلا ل ومص | ےک کپ

 هند مخرب طب اوضو ر عاوترو( لوص ےک تمرع لوس مک م نر ےک تاتو تایاور

 هیت کر | یک یم ےک رب تیکت ایا ور یه س ایک ارادا

 هدابز ےہ ںرُیل ر دید ےک قند نبقکل ر امر ی ) هل چ کک لر طرو ار ایم

 (یایکرا حا ںیم سل ےک ثیردع ثب اور ےن نرو چ ےہ یل داع | لب اکر د اچ

 عج رش ی 7 علل
 نیا ساید ارت سمت یک ی ۱ ترا تام

 سا

 لپ کج پی ےہا کپ وت یم ریتم کک ار ےس ںی كامب
 یس تب نلت ےس ے او ےرکل قے ساروا تماور لمصا چل ید ردا دار ر

 7 ۔ےہ اڑ اکر درض نج بواطم اناج ابی جے ہا کن ایس طض
 اخس اب نشر بازض | ردا ( درد وات.( بوی یز لطخوج سیم ںویتاور سر

 سا رکن ارم اسم ےک تح اذ درک ا یز ساب ادیب بوک تام

 بسا اب ایلدروکں وتادردر انب یکن توس ترکی ایہ ہر یب اید تا جو هد د
 مرد هنسرگل ویقوکں وج ادد ر ان یکن سان اهدای و د و د روا

 اکت ہوتو د اک اےس نار ای تایادد یرسدد گن[ هست اچ ایک قوت ںیم (هتسرک

 تے ھم مج ےس وے مہ ا

 ےس سس یس.

 راس ےس رام ںیم تیوب کم اھم مکس( فلم اساس بم ام کب تک لم

 تر روسی
 تک ویر زنا تس نرخ IO شین گر اب سین ول مو ورو و اچ هل

 مر سس ایک تی اد د تس دانمارک منکر و ےس اسے ںوررگٹ رصردا ےہ نسافر اره

 ےک قب ر
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 ۔ ےساج ارس د اماس

 فرم ےس نا ےن وکار ج یر ایل یکم اش | ترا فصار )44

 سی طوس | یز غ دل و مرغ داتا ترم یل کل س ارد | ین ںی ت دوں

 ردوو یک شمس ا لیک نو مون شدت تند

 ےن رک سا سرور وصور Ef یک( یر یگ دا لا ارگ به ےس انسا

 ار مح عر کک ے یکن ای
 ےن ایب س مگن ا یاب اد آے فرح بل اط رد | هم او ےک رکن ایہ غیر ح) تر و

 یو رگ رو | تشد ےک ےن رگ ایب تیر یکم او واصل ا ہیلع یوا رحم کک یے ام,
 گر کوک یف ضولغردا تن اظنو تراط ءمازح او تر یکِر ٠ت قدس ےن کل ام
 ۱ هی

 نرمال طب اوضورع ارتردا تافل فابن اترا ہوالغے ننا

 ضر اورا تح ایم مات رب کئی د ےک ےہ لوید ںونج و شیره ءاملا ےک
 روا تا ا س ںوتلعےک نشوپرپه ےس نوتب رہ لی ترو ام ۷ | نور رپ نم ین

 رد | یجب ںی موگو ود دعب ےک از اھم ا اجایکل یک نا حساس ےک دنا یر

 تان لن وت تر رج لوررگش ےک کمر فاظخفام ( مس ممم ھغغیغ سا یبر

 ےس قے یخ ارب اعر سس يتلا یل ہار کنی ایر ناس کند یا ےس ہر

 نو سرر تز ل شب یکم 5 ایرد ےوھ الم 9 اور ےس ں دورا تی |روا اساس

 ميس اطم یتا نیا ضم ہم توک ران یاس تک کد سک وک رکاب
 لک کب حس ہن نح اکے رکی یاد ر ےس ی ران ماما وک سرع یسک راو کاک ر ن2

 مح س ہطساد ےک یا رک ریدر کس ای ایرانی کی روس خش نسحاص ) رسد

 خانم ےس ارم بما ال ام یی ےک لماع د تزاب 4 51 هست ادد شیپ هام | گئ را

 ادب ۱۲٣ منا ) غیب م لاطم لس ےک ٹیدہ بکری اسا یکن اتاپ د ر نیب

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۲۳ 

 £ نف سا حرط ی یم ےس وپ نود تر تر ںیم لک ار یار ط نن ماع اس مان
 ارد ےس ایک مو لود سس تروص یک ل قفسه س ٹیم و الع یب

 Yi} اک

 قوم تیم نم لغد اھم نجس ےک کر اہبلع یا ما بیپ اس ۔ دی ی بی فی
 رانا فیس بک نفت و سجے یک فیل اپ ابی, لوا شقت لن

 ے و و یلش ہر یلع ت حا ہم تحت ےن مش زر تما اردا حک مما مت
 کوک حابم م مل اے تاذح نا نار و مچ ٢ب ےن اسیر سو

 بلا کار لم اے وج بد ماما لیپ ےس بس یکی زن عج ںیم ب تک یی سک
 ی قور گر کت حامد برا مات ےک گرما عين یلص لم اہ
 ا او یو لا نیہ لصافلا تب حا ماناکب کیک ج ںیہ (۳۷۰) یزد ا

 اے نش م ارد وجواب ےک ےس رک عج و کن تارک کد نام یار نیل چ
 گی بم سده ب ایم کم ےن رکن ایب بل پا بادستمال اب

۰ 
 تا

 ۔ لا نرع ہاشم ا نیناسال یا ےن الا ( ےگ ےس ٣٣۶ رک سام ےہ ١
 افالم ین اقروا ءاولا کن وظف اعم یل ان اد ےس دعو ےک اختم ا تلت افح رپ تقیحرد

 مم۷ ےہ ترين دل نید یخ ےک مالا دما ہری 2اک لی
 مضر اف آن یل ات نیت سادا ندرت کن را عملي یر یھت جم هل
 ماند الس سا ؛ ےہ اداری گی رس لر ندیم یم لوا ندر لب کہ اپ د کپ
 کراس و ںیم دم ی یکی او نینصلب سرد 271 مین اس ارد | رک تری[ علطصم
 ےس ےن رز نرم بش ترول کس فو مل بی سکب یک بسد لوڈ وا دوم شلوار د لس هد
 روا پے نور ود درد ات حامد لو طز ضو ر عا وت ےک ی ارو مدد 7 ل سش ن

 فا ای ود رب سو و نایب است تره رشد باس مل سنت رت مات

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 تف مر رکا عطس ار و | بس ۔۵) یدو شین کا اھ ا دار عزا دعب ےک

 لوا شقو در تقلب وے ر کف نصاب اک درددروہشامم ان یی نا علع
 نمف یھب اح نی ید اع ہد ایڈ رپ نخ ثح ارم دارت ہرا س ب انک کی ررر ےن
 روان ثحایم نیم )ےہ رکو ب ای اک مکان وک تر طض دا عو بیت

 وي مت شتفک عمر ن نصر مرگ هر
 شعر ضس وجواب ےک سا بم تل (تادایرتد تان اض )چ ضس بانک
 ا طب اضاب کا جی١ سہ ےت اوپر تہب کس نیغنعم اد ےنرکم ا اف یلان

 ےک نا چانه یاب رگ ماکت. - - ۰ ۰ ۰ ھس تین یکن برد بر
 طور وات شرح تیاوررو أ کد ت ںی ناریم سس ےہ ۳۱۳ یدادنل ب طخ یب

 تبار وا اھگر ہی افلام کس یک یئصم بازی ب تیر عطر تلہ
 عطا ہاھکر حواس او شا باری عم اجا م اس بھگ تر کیر شیدع
 سل سایہ نصت بات ره نژریرپ ےس ںیم نوتخ فلک یر لع
 ںیم عام ۱ با ها سوت سرت یم نادم س ( ۵۷۴۱ ش ایع یھ رب ےک
 نوک کے نکے کس یر نخ اسکن ور یاعہدصیلخ زعم یک درب بیل
 ار ا رل ا یمن ا خس ناری ورم ےک یار یم سا نب ےک ضایع یا. ا
 رم ال ناو امشب اردا یت ۳۳ر یتش یروز مت اصلا لب

 ترکیب نم ادا اعم ات تیبرح | علطصف کم” حالصدا١ نبا
 سکته سیم وضد هرفر شا سم سده بانے ع الصا ۲ہ ا نیک ںژ

 تیرہ 2 وا مس اھ کا جب تر ی کسا ےہ س( ےہ یارک ا نرس
 ..-۰۰۰ ۰ ۰.۰ روا سو( بک فٹ حاب شیر ما وا کک مت ۱

 یک ےل وک نریمان کس سط دات |ہدای اے دارن بیل هل

 ےن آں اج یر کلب رم هری رپ ہہر دا ہم ہک جت ید اج ےب ےئل شرک

 مح اوہ ان ایا سنی اس رکن کی دم نام نفس

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 اصلا نبا سس ہنی فو تر هبسرورف کد اپ بس نا تسر شف
 ات اےس نا کب نمد ےہ ایکن قد انشا وکم قا مات نت آ مرقم

 شغل ےن ۶2 ك س | نا ہلقہ ںی نو

 اٹ سه ےس ر ورس مانے ق یل اوج ایک نس ر اعضا ر ازم کیا ےس صب
 شک لا سه 0 یرشاکر قلع بولا ےن یرازس
 ات ہو نما مرق بی شن بانک ک1 ۹۱ یدوف مابا
 ےس مان ےک بب ستم ےن مع ۹۱۱ تاند ریس لالہ

 همدقم ست تے ناس اس
 ٠ ںاصتخا بانکی ا یکے سر یر یکن یار اب کور ےک ج الصلا تبا
 (۱ لعبس ایگرامتخا اکع الص نیا مرقم ںیم تیم مولع

 رنات نا. نور وب ع اش سما [ زرد لس لن ا وتر حل ےیرود سا
 ظن اح شزنروا ےہ هیقلا اکی قا ظن ا ںیم نذر سز دایزن ےس بس ںیم لر کل
 یا رخ آے یس طعم کا ةبغ بان ) رانا
 ۔ ےہ کھل تب او ای 7

 لیر قو را 27 نل مر شرب یلص )۳
 1 نیش اب نو یک بدع تادزز

 دو عهای اسم کرام نا کشیده تن اییصو تینا
 تل ام ںولد ا ےک ید نج ا ںیم ماع سا اوہ رارو ںی لت یک اجرلا نژزی صر ا ا

 ایک طضو تدر و | سارعو تم اول “نا ءےس شم اید و تماما كا عید

 تی و ا تہب تایل امت نر او بارم ۱

 ۔ے وب عین ش شرع سےک رخت ا

 Oba ey ام یوم موم
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 ناری و وہاب ےس یرنسپلیاضد یاد دال یکن ا ےس ف طلعو 27 7 دریک نا سل

 اب کیف ٹک ود
 لو تو تو بارد | نااشلا متعہ داہنے بس ںیم مولع ید قیقحل

 ۔ےہ ایکس روجو رو ےک ھن ےک شیر مو تافافح س بکر کراس +
 ۔ نط سیون ںیہ سیم مرا یکم اع اوت یی ت یکم ع ما

 رخ اورد | پہ اک کہ سرد ےر قر او لیگزا ےن آں و وتو ے ملغ سا

 ے ر یکے ئ دہ فقاد ےس یر تالاح ےک فریم داد آف یا یک یم ء الخ
 روا زیر لت ںیم ید اعا ر ردا مو کا ےس عند ںیریردا جس ہک وپ عن

 مرد هد ۃل كا ھے دار همه نا کد ارج جانم یکسک ف نان ا لبق ۱

 هچتنآی د ار وچرو | ےس هرکس سو نقشگرو | ی نام( رکاب ںاہد ےت ود

 ںوگور جاب روا لاح فق او ےک نا یگ نر: تالاح بوم نا ےک ےکر گار تافد
 ر ےک ےک رگ شش | رد ےس ... 10 97

 تب ار یا وا تامل لر ںیم سد مع ناي د ار كار ردا

 ۹ اک یار ےک عا ےک نبات اا ٹو اکر قاطی «تیامردد هب روا .
 لیا کس سا ترم ےک ےہ درز اظ الع (نی ساقی ار ت اینه رو اساس
 یو صاف اک ت اند ےک تنس صلیب نفسم | تلت اف کنید ےک لال
 ۔اھ رطل یز را ) رب ایم

 ۔: ہک یکایک تم کیا ریا لغ ی راہ ماما

 ےن نماد ہک 2 کرو | ںیہ اڑ چپ دی کام اکڑ رپ هزر 7 کپ کو

 تراز نا رک جم ا سینک" یه تار نر ات “رکی ادب ےک ٹیپ اج ےک لینا هل
 بر نئ س کمار و و سا پی راشد چرا خا امی رب ےس یر می 5 طس او ایکس

 راک سا د اما رود یز رکا ' نیکی وز ارش تر ا ناق تسرب سج شمس یکے س س وک

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 عر کت رگ رواج در نصب تبیط »کش تک گل ا
 ( ا
 : اوبا جے ی راہ لا

 جین سرب سپید ترم ےن رہ اہیں کت با ےن م

 کن ید ےک شا ف ره سایر داد یہ اع لک تر ایکن اسب
 ضخ کار ف کیا) پلو ہیلع ہلا لن یو عن کت قا

 6 ےہ ید آن تب القا ب قریش لاوخا سب: ےا ایم ملک

 (ںیرانوفحم ےس فار ر زف یک ارکو فا نادم
 و قشنگ ده نا ابد ار رے لو

 نیب ناھا ٹ بے فییفطت ارز ام اک یبرص تاور لرو رم
 ستا( مز ت مامد | نی ةدامع ہر سام نین ادم ںیم لم رای رادع اساس ایسے نر کت
 نر یس یار ب١ کر یش مشن بدیم نی شم نیر یکن نب
 رو موم فن شیک ا زد اضر نسل ۔ اھم ایکو تورش یے نام ز ےک تارح یش
 زا نیا او ام نار انچ مراتب ےس ال سلس اوز لرد تری کس

 تور مشر 2 ا یری دع ل امر برو رطص اخر ےن ہنس ہبحش دعب ےک

 ایک اور شسمصیب هک ہار لن هو شو ر شے رٹ ںیہ ےس داب 3 ےک ثمره

 یک اے ترم یکی د) ےس یی علما کک ما کسب ےک ھے ےس رک

 گۓ 0 0/0

 ےہ لرشو ا یرس یرہوو سا

 چ کاج یکی ایب العرب وک ا رب یکن ما ےل ےک ٹا نل سر یک ےس یک وکم ماع يجو هل

 رولز ندا ےس بس رآ اےک گن ایہ ہی السع کک ردنز ا ن اب کں ون اسیر رال ۳9

 عزم ۷ . یس
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E agi ۱ و رج ai re 

 ۲ك
 ےس

 و یی مارا
 ارت سر ( لک ی ازوا مانا ۳4 لشکر ٰقارتسر مس یهر ) 8 ۱

 ۱ یر رس نی تیل ہر سل ررسنیداع هر ( ل ر گر
 ریا ےس قبر ما ۔ایآرپ ماعرظن بط مود کل ید رہ ء العرب ےک ترض نا

 ۱ 8 بیو اء امسا ے
 شع نن ایس )مل شد یرازف ۲ ملک کرام نیر ایم ۱

 شلح نوما نب عد سر لشد ۱

 ۱ اتو تم ۵۱ ںیم لیس اکر لرد حرج الع نیر ده طبس مود ساا

ZILA ۱٠ ںیہ تززوصدد لرف بس( ےس لم  

 تسارمح ؤود ے لشد رم نب نا ( بر کرن الا وس نب یا 1

 لیافرد اقتدا دداا سپ ےک فرم تاور لرو حرج کرد اے ف ھر ادو
 سجن طح ں ولد انچ چ اج اہک آل رک ا قلعت ےس یدار یسکدا يا
 روا ؛ ےہ اہ رک قوي تیادذ یک ا خیل ا) ےب درک شر یکی داب

 ٹی سیہ تم نشف مامت تیمور یکی ا یہ ےب رار( فیض ) حور ٹرک د سم
 را فٹ لا بش ںرگرزب ںؤ ہد نا ںی ےیل عقد اب سرد اس اج یورک ہد

 رسد نمک کتب ںیہ ےس اب ےک ا (چس اترا یعضی قلی رسد سان کا
 رک س ےہ ات ظن 3 رکن آس جرو | ورک قد ترم ل لار بلا لی رب
 ےب ید ار یر نرم قید تل یت سس قلعے رم رد ال ) 6 رو یر کرایتخا

 رف ںیض نون اوم سر تل سرب فود نا ںیم ےس داب ےک تا
 07 ایک وکسےن نوفآ

 ےک اش ارد اتری او لعرب مرت شقا یز ارج ےک لیدعتد ترا نا

۱ 
 ۷ضظ ۶ت ()
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 ںی تی الکرکون ل اف س ناروا ارپ ماع ہقبط طز روا ياا کا اکا

 ۸ن قاز ر ار رع ( ر( جک ر سم یدک اد مد لس دور نر ١

 ۱ اس کچ لس و ہہ لیا مم اھ ولا ) ۳میل

 بس اچ ںی ےہ اج ی یہ ان لس لرد ار بک عبط ( ےس رسی لا

 لیست د پرو نفت تفسیر کت ل اراعا ااا سد
 رر ےل لبن نیر اما ا سام ) نیم نب لیا )ہد ایکم ال تبع تاور

 ی( نیس | نم یل ہر ( لکو تاقبطلا بحاصو یر اولا بتا یس نب

 کا( یس رمو ۰ تم ) یرانگمااعبے_ یف انار
  (I)ا دیا نیست هر سورن اسد و ادولا ات یزا اسد ۳

 پک انک ل ارل ءا اد لبر یت رجم کاو مق شقت ےک ںیم قا ارد
 تا یتصم کل ل ریو حرج ء العرا کیر ص یف ےسر نب ےک یش یی مار

 ٹیدح اجد لاحار: اپ ایپ قبطر,ودرہب ےک بط کا ار دب اتا کت اغلا
 و نیں ےر ا ےک ںودارےک فیداع ایا تک یش نيترو | نیک کل مت

 ۲ ادا ناک یت
 ےس یم و انک کٹ دج کے ست ماجا دا انا ا ےک یل یو ترا عا

 تل نم نام ککے لام تے آے نھ اعس ار نا مد ار سی سکے باک کی سک

 ےس السیعتنج اتے تاصواہولطشوا گریز سری کی دام سس روا انکی ک
 مم

 دیس و لوق اروا لین ےک قلت یس یلر تو ترم یک برص نا ا وت ربط ےس رسی لس

 ایل اوتا گر نا نا سس - تبعات بت تیا نشھ سد ےہ نقشی
 آدما ےکڈبطے سرت سار گم یکی سخنی دو نیست تو لع سس تس ت رک

 یب تکی ل یر مو نرس یکن اروا لامر ترص رروط ےک ین طب ضا روا زع لقت

 ا می اب
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 بیروہشمئدایم ےس بس (طسوا مرا

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

rar 

 و اِ دور

 ہرا کا ,EE كور تال امر کتے ٹر تادر م ب جر یی 2

 وک فردا عون ےس شخ کت لوس یکہدافتس ا ےن نی یز امت رک ایم

 یقه | ںیم و اتل عجل لو رک اب سلا اس ی انج ایا يا
 باک تا ۳۵ر تابت نہا ضیا رتلا ۷ےرکن ای مانے رم رو ترم ےن

 نیاشنبلبرد | سل مدلج اتاق باک( مدر ازب ولطق نار ما تاتا

 لول اکے ا مہلت ےک لولوار نجکے بهم ان اک قم ما ) تاقتا ب انکی دتر
 مصور ےہ نال اجا یر جد مک ا ںیم تسر یکن ااا بلاط ےگ س

 ( جام
 ںیم ی تالاص هک ں یو ار نیش یب ملت انفع ترھ ےن نیغ شاردا

 نب افا تنم اش مآ( قار رام سلول نل ںی تراش لاک

 ۳٣( ۵) رع ننارد 1 شک روج | با یر لک حر یطرد سر كاج

 ےس باک ماہ ہدایز ےس بسر وو لا بانکایکک رع با ن ساق انہ

 (ےس ابد رارق تیعطرد ار ےہ ایکم لکھے حر میل بم قلقنم ےک ی وار سیف انچ

 سے اکدع نا ںیہ انک ا چمن ندا کد ان اب
 ےن تم کن سید عمان در لا ےن یر نج ما ےس ایک ل صن
 کیش رماد یھب ا ںیم یگدنز یکن ا ےن نیلا مہم ےس ہلا ا ہک کے طا
 ۔ ںی کت اشاعات از ےک

 زار ےس و ار ےکر تر نود دوا ڈک م يا انکی یلاروا
 کپاس ہرا سر گر ام ما ںیم لا ترا 7ر ےگ نک نایب یمن

 ٌتراْواعسو راو اے کا د بیت وتر ر تب رر فور غیا اد

 سا ۔ یہ کد بیس باسحےےک ںولاس ےک اند غیب تافد نیس ںولدا ھم
toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 ب توک د زار ئا آلود حرجا ب اک کاب ا
 رل اعلا ءا یک یریکا تلتلطئا باک باک روس نہا لی نقنلاو حا

 لیتا ب تک کی فا بانک ارد ہد ےس بس ںیم نا ۔ یی ںیہ ام انآ
 ظن اح ےس کن ا ظن اھ ںیم باکس ما ےلبطا و او ءاقعضم او تاقا ةف عم ف
 1 ںراد ار کل الود لاتا ناز وم ب ات کی تد ًاعرد ا! نیلا ب اکا کا یوم

 ام تہہ گن ایی زامماددآ سڑک یکے اض ا یف اک ت است اس ےک کا ےہ ادرک
 ڈیز ےس بسر نا ےک فردا ثرح ملا و ےنآ یی دب ےک شکن اء ےس درد
 ۱ )۸۱ ےہ باکس نئ یت

 بسا پایا اا۷ کک یہ اکر نخ سا ےن دت د حجر ما نکا

 ضبا یش نا انچ جس نیہا لاس ...٠٠ رایمماکےنرکدیقتذ حر مارک
 ہن عا و تینا ضجر داں ےس ویری ت ردا تیکدد «ییفنعم
 ہدایز ترم ن ہے وہیل ادا تارث رد بشر و ےک زکر ودا
 سج وے 7 یش اول نام ن ردا کتک

 نیل نب ور یزاد متال اردا نابح نبا« ناطق ریس نیم دعا لب
 نس اند او مس یز دا ںہے ومر اہش یب لہر صر رج! دد رت

 یل تسد ١ں ےس وور شیپ بنت ایا ادع واہ یم زیر ییا ماما سیم
 نے رام ادوار اسی ا١ دا | ںیم

 ءںیہ ویر تلت ار برو را نا ںیم ےس د اےک لرد ار ول ےہ یا

 ۱۱۸ ص منا صو ل

 )گڈ ید کیم یک کی ع اش اک ایکن ایہ سہی لاع ترم رل وار فروض نبرد ا ھل

 روا ته وب کفر س کت جار کل ردد تجد ابر بلد ےل رزم مدح کا
 .. ےس رکی کل از ا نعود د ےک ٹر تیم قلا 7
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۳۵ ۵ 

 سند و یک اہ ےک مضت رض جروا یز سر نا ضل یکی داری کیا
 ایک جت ان ےک دین نا ےن مار رک یے تال ایم سر وا تم ات اتن
 ںیہ قل یو آو ارتد ا فلت ق لح ےک یو ال یہ کیا ےس من ی کیوں یں یہ ےہ
 یدار س ماما ہد تخم تامولعم هرس اھ ) سیم امز کیا کے س و جد یک ا
 مت ال اھریزم ےک کد ار سار نب ےک مایا رور نسل ےہ ایج درک رو ۱ ہاتھ وک

 ا2ا وہر ون رب ہدصفانپا هدرد اے قام ا ید ہت ںیم ےک ار کس سا ےس مرغ
 ینا اض اوز اتش اد ییرکد ےہ ا کف ضن یک ا ےک شیو سہل ی زیرو ےہ
 فاش رب ےک چیز هام ایران یشواى و ار جا تیس اف ےک سالار

 تاج ےن رک ای تاب بادہ ا ےہا او وپ نکا هو ددا سان اجو م انا
 (ےات ید راز ملک اےس ی دارت اد

 اڑ اے ی ت اسا هک تالا ےس انا ےر اپ ےک ہر وتد رجال یلولدار

 اچ کت الحا مرتے طقنرو | ع ارو اش ےکا یف ںیم سراب ےک داد ج ا بس
 عحازن سا ی سرو ت از ن ایمرد ےک اتتد غار لپار د( رہ اظن) ی لا
 لہاٴ ٹا قلا ل یلص ےن نیز شرح لپا ضیلک یاب کیا تب انب یک
 اشا اروا ےالاڈانبڈ اس اک شو نعرو این ترک ین نیر جم ا نیل مار
 ثمره لا امت یو جا اکی ہا ناک ےس چو سن ف ورم ےس ایا مش

 سد کپ ام ب ےس ظن طق ے رپ اظز
 ںیہ مالسا ا ےس کت ہے لید یوا توت تورز اکے س کد شا

 تب نح ےک ین رتا ما مامارددقنلا لی دا ےب ےس بسے ی السا قف رش

 صد حرف ضد پے ساید تست کیم یم انضمام تج اما ےس رک ےس
 وا ےن اش تل یک ا یر مرید یت 22 یوتنور تم ےک زین مات
 ےس ین ماا جو وب ندا یواش بیل گو ا. ے ایان عش طر نا
 دا باک گاه تون وطنروا عاد ایب سا ےراہپ ہد ےس اکر قلت
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 وقت یو انا یا کس کینه مانا ی تیر, گا نرخ کاک اد

 را بصز لباس ا ےک پام ایگ بر اظوکن ید ثردح لبا م اعر دا بر نرم
 7 ےک و ا ےس سب ۱ 2

 ریپ روی طم راک یک ےک ںی هدر فیس لا ماا لب هد الا اب

 ۱ . بس قرکب یگ
 ناخن سو طقفرم ١ت اناججرو تان لیگ یردع ادد نیر نان ی ایل امر دا

 ے کرس دو یی تافل ساب | ےک یر نپل ب استرو یر تح ںی عر جروا

 هو جرج ناو ردا لصف د کے ہر پسر صیفرب الخ ےک رعب ان یکس مح

 یاس مایا و ماپ یر ما ۱ےن نم ییا ںیہن تیصوصخ یک یر م۱ 7 هلس

 [ اکا کدر رک یکن ش طز اک پ از نب کک ید یا ہا ترس یکن جت زض
 یک هدردا بز سا یبہ نچ فن او ےنرک نشا عطرو ار قد حرب صحت اب کا ا ےک

 اوو ور روا با جے ںی تارا 2 گو یخ اب قطع یت 272 17 اشیریفسو 2و

 تولب ثرقد مال | رمی دار یزرپرو وب کر قنس لبر و ترب اروا شرح

 د تر مرن یفنعم ب صع کابو یک شراب پدر کت ہا ےس نو للد یمن کت اقروا
 . ےہ اند اشن اک تسابقت

 ددا چ اجو ں دپ تط طوبحررذسا لرد حر | لالا مس لع تیتر

 روا یا ے روا ترحع ید ید اء وہ کک لب یکم مع ونتردا رگ وک دق س سا

 لا سب گل و. طی ف استار نیک ج دل سیف ہر نٹ سض تلاع یت او
 )ا شیر سک سر نه اسکن ایہےک منا کس لیست حرج 0211

 شیره هد تفیطرد یز تاج بم ےک رک نشو نطر دارید رپ فورد ید ار اپ قف شید
 صلح ےک لو مسز ثیره بکر | نیس شیب داد نود نمک ےک

 نر ارکںو یس نہ هجا ارگ ید رو | مچ بی تشداح| ےےرصک

 م۶ اچ اس یف
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 بس فیش اشد گرہ ترم ق اکی دار یک دحر حرج الغ ید ےگ سل
 فیض تہ یک الا مور ےناج دوتا یک ای نوع ای ےہ متما
 دن ماس ےکل بیعذ روا تعاون طو وای فحش مد کک بج اگے اج ام درسا
 راش اک نشو نطرو ات حر اگ ار یاد ارم ہشیکرخ ا کل سا (ےناج گن اب

 ربا او د یکے کت ڈی | لس یک و بعت ایل یک حت ار: ےک
 بی

 نالن( ےہ نک اہ کل رت نم دا قبر لہر دت کی وار یس
 نیند | سحر 1 نحس روو | نعطرجو OA رم

 | کی کہ یک ہی لدبقر قت عمرہ کت قد ا ؛ ےناج یک
 ےک لب | نی تاتو و باس گی دراز( فرو ار ن نوک

 ب زا ےکت کرد ا ق خار یلامعا نگر ےہ تالا ابن اید
 ےل سا ( سیف ےہ ہو یکن کروا بسا چوہان نانا ےس ےن رک

 بس اچوو قم اڈے چ یک لاد ےن رکا کیا ہکے ساک
 رارضفٍیضردا و انور ارے اد ےک ب انا ےک سار و ا ات

 ها ہک سا ث ڈی رو چد اسلا عقاول اف گال اح ےرید
 ےس لو ے اد ےنرک قم ایا اتوب سا ناتا ےس چو ئی

 سس زا کر قیر ال ےس د نرو شب یزید کک ین
 حرج اماع ےل. از نعش یرار بکر اک ارد | رد نم جم

 ے اار تک کن ایپ حرسج بس ںی یتش حرج یاد
 ( ۹ سو

 یاب ید ی شبه نیاز یک اب ضم ںی لسا ادد تم عر سا
maa reدروس دا مس یی  me a arrسی تا رد ور  mmr rتم مسا ۔ے ےس رے سجے  mmال دو و ورزش م وج رسوخ ہی ھا رم ےس سس اح سر ہوس حساس ےہ ہم  

 ءا ض رح عوظراھفا ال
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 ان ایل ابی ےک بط تف اض یکن گر اتت اعتاد ریس ںیم نا لند حس یھب
 ۔اگوہ د لاف ےیل د

 زیاد فی کس خر الذ ےن پیک زا رو ےس تر کیا 1۹ 1

 شاد او ےس وکار سکس :اید باس 4 ی رزم

 ۳ تار | لیلی ره ید وون ره تل ( تیک 2۱ ارور ترس

 شد رک تہب اور سه یک ا ےس e AS ا( نامے ترور

 کت فرد لک ہو اع ایکن را ےسرراوگزب کیا سر

 ارض( ےۓ کت باور سنا ویک شک
 ی اور کیا ناس ےک اسید ام یک رک عکاس
 ترے اص را تیا کو سا

Wiyا اب اکر  

 ر ارو ۳ اح دار لر 1 مل ۳2 یو ارز

 هری روا تن تلادع یک خيس دید

 سیا لسا

 دا ما او سرا ل رود ابر دک "رمی بن

 ار نمک نر کل نا نیر ما روشن مر فش دل
 اے ن موس وب اکا عاق او خرد لاا یکن رخ ت ززص یف دف ا ےس اا نار

 هاب ت تایج رد | نط دوو ناو کو رجم یں ولو ارم ان گن اب لوح یوم
 ترم اي دن و مراعت ےک نر وتار ےہ او« شیب داع ! یک لد ار ےلاد
 س ند یا ! سا ٹر زمین باک لا ےہایکک کت ای درد گن درز اد ترور شکل داد نیل

 یڑوا یدانوورب نب کب ایصاد هود عونرد؛ فل ب ںیہ ےب د در قوم سود جات سین
 کا یوا ردا هو تند صیخ اکر رسی دھبے ےیل رکن نرل نیا ےس واش | لباس ایاز ہر یگ

 ںی ۲۵۹ وٹس ر
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 رم س ؾلاقعد لا قباضردا لار نف را ردا فقاو ےس ہیر گر ےک ید حرف اور تب را ا نیا سلول درد چ لن اک نیک
 r ںی نور تن شرو | ںولصی دارین ےک سس د ںی ےف و

 تیبر ی لع 74 شورا و ا ۳

 قرت ت ذس ںی مول ےہ تہ کد دال ےک لر ھند رجم ڈرو | شرکا طس ۳
 رو یک ساروا ئاند < تنش ط ابتصا ںی ڈیرہ تی اد رد اهم
 نا ےن ی ول ما آر دا ےہ تب ندا داد یکن ا ںی ای | ىلع تف عم باک دا و0: 7 71 اڑ ران سش ےن شرور ہول نرود ےک ت ٹکبایکں هل
 ناں تشاو تلناح کس ادوات رنو رق لر تفرد کت نسو ایاع ںیم راس ےک قبر نفع سارو عر دت کت نس کایہ ترک نا < ںیہ نامہ سل ۔ ےس ید اورپکو تارعت یک دع مولعی بی قتل مک
 ۔ گو شیر ہقح اکر ییہ اکر کے ھل

 ماسه سی ںیہ فید مولی هر

 سن ںی ره طی افعال ف یوو تنام اردا تڈ دس لث دف یسک
 زر رہے کام ےک ها چپ لذا ےک ےیداح ایک ا( اہ ا طاق اردا
 اے الخ یک رر ہک ا باقی کس ا تقد ےک فی ناس ےس ویٹ ہاتھ

n 
 س س س

 سب 7 : رض 2 ۳ 9
 نصور لب وتو حرج خر | لار ام و ےک وچ ات ای ا ام ہر ریس ۳۹

 هم تب وہ 7 جت 7 ا 1 / ےک ۰
 ع کی د ار ا, اردد r طظ کت تم نہ وات سس ا مم با ھم و ظن 2

 عار نشو قر لام ع سا ےہ ںیہ کھ دار ہد ج اونا بوس ںی پس س تیا 0 رک و حر ۱ او ےک ا نک ر صا وی
 مس ےہ ںی ف وس ناو ر کرک اکرم ر ی ر بن مٹی
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 اک رکو رب سا صفا« ول ضر یکے نکل سا ےک وین

 ان ےنآ ںیم سکے فہر نی کش ۰ صتشایدد تقارص تم ںیم نح ےک تاد ینپا

 بت فو ین اش یابی تست قع ا سی اد ریال سیم نھ ےک

 ساک یم لسل سا ےن مکا یاد
 ترور دش یک + عملا شرع کیا سمت مزے رامہ

 انا عام رم ت ست رحم سا ہد یب ےس بس رکے ب٥د ےہ

 دفع هو( مکے یک نم حاط بت کت احد

 ر دافعا تپ ےس تا ا بس تم ایصقلرد ناب ےک تعلرش

 رجردا وہ لان لا ودر ماسلا می ءاظإ ضر 5 سا ے

 رشیابگس آے یر ار و اد وو تلہ

 ہورکےل اگر رش سا ٣ ار ا ۳۸ 4 بمب ےس اب

 هرس ٣۳ ۱۹ یس ںیہ ود پاک ترض ے اد ه دیس ال 2

 تب :ط رخ روک اتد سو تو ت رک بکس ریو

 مرنا ۳ اهن لورو یک: ترس 7 تر او سد تر رد

 رک درک ورم 7 ثریا تو رخ اد تری د نب

 تاج اا رم یر ہم یف تر د لوٹا

 هر و ےس ما ڈو وار f ٹر اوز ےک زاد

 نون هو عام ےس ن نے ایکو و د غ تری ےی خر

 سیا تب اے ر1 ۱ سس اس0 ۱ N تس کو سم 7

 مناسب اتر راع نو راس سم 2 او سرم واک

 ٤ ا ار ٠ یل د ا 700 2 07 ۱

 مربا فرز مر اہم روس تو را بنا ےک ما

 7 a رک ےہ

 ے زا ۳ 2 لدرین ےک شا ( ےن رر زم ےب ترین

 بہم وس



۲٢ 

 ےس دووم یھ دارا کا اکن شوک ںیہ هس رپ گیگ نس ا یب ےن
 تیر رم ےس نار تے ںی )سیف رب یک یوا | بوت
 ے رور نبض ہد یکن یے نع نا ککے سر هو ےک
 سا ۱ ا الا تالا یکم س و ین ںی ی ےس نارها يت
 دوره تشر سا سراب ےک د ارد جم یھ دور

 /ںوتوح ین ہنسا پا ےس نا ٠ برای ارد | بید

 گو ےن ٹاک ما یی سه رگ اور( ترا ) ےس فرض

 ساری ترو یار( اپ ںیہ لا ہما اع ںیم اگر شعب

 نام ر ےییاوت وتو فقدان تس س فید تل س عی لا
 دوا ) نت تای ار د ےس( اروا سم تاج ںیم گوتو ےک ںرٹرف

 ارزو ن کت یفقا ا اس “ی یکم وردا( ںیہ تیر کر اھت ارتا

 ک ٹیبح ر ون ن سکا کور بو ١ ےک نا بج ہر بم ےک یر
 رکن | یی شر برسه عین و کی ونارر لا نر
 رک وب ےک نوا ) سہ ترک ب جم یا برنز عب ےک ےس

f درک رک وشدع کد ارد | ( پے رکب اق ےہ 

 کوت ہدروا یر کہ وک س تک سس ینا ےن الع شرح ےک سٹاف سس

 نشه ر ت اد ےس نیا یف ا“ ےاہآ یم اعر 3

 رک چو جرایم رم( ںیم ےنرکیل وہاں وزرع
 سازی ر ےرآت ف رر لو او ےک اج ہد رے ضخ اکسس ا اتا ںی
 نوید ا ےک قی نف ارب ان فقر
 لحاااخس اف بک ایم میکند ۵ انلرکی ٹوک
 ے ںولاو خاجرآ تند ترس نوملعت پک نیکزلا

 ی یش لس ےس دا( ررگتفایید
toobaa-eliBrary.blogspot.com 
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 مس رداع ان گر کود تیم ما یر 7

 + ےہ لوقا ماش را
 ماهه سمند تی م ولع کت یداع | لصت عررفرم ی )تم

 ا 8 ترا ںیم سما ا یم ےس ںو ا مرگ یک

 ۔سیہ ےہ تیک شرع ( ت وو

 25 نکو جس لو قدمت: ثیلرت گر تس ٹی
 ۳ نفس ٹر ص ےک ٹ سرکل | ےک آکے سرک یا د دری قل ی ۱

 سنا اهرو| تراک ته سا رد | رحم سو ےنیی )دم ل اک اپ و

 ۸ تراکم ف برع تای | تاق الم ےحر اتع | ےک 1 ها

 ساس داس مک کک ی ایام الہ اتآت اور ےس خس ہا تیره ید ر

 ےس ملل شا لا لوس جے اج عج کک اھ تیک تم

 ےیل ص ع وم کٹ یدص یا لب الطص ۱۱ ے ر کت بادروکت دح صا

 )يُ

 مک شیدا رو ملی(
 ی 7 و ثب عدد ںیہ تک رخ رت )سس عر لطرق کس ٹر ف وو

 ی سنا لوقاک اعر تیرے اجد تپ یا ایم سکے نا اےک ملکی لوسا
 دت رض تام ےس لا | یل توتو
 ۔: کت س یک یاد ےس

 e اکے عش یب رم

 ر ے ےک( الساس الا ہزاورداکپ آ ( تو

 شنا زار | سعی مرد | ترم )نا یش ںی ماما
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 ا ۳

 گیگ مم تدم در نص شرح ےک لایخ کس ف دص ا د
 ہن ترص بکا سرود لا لک نی یا
 اصیل جس مصر تر عش نب ورم وه ےس سہ

 یا لوسروکل کرا ام وک س ںیم نھی چ رر قل لم
 ۱ زاد ید هات رپ ےن تا سب رض تز یکتا

 کت ترکی کا مات ار دوز ار کس نوا
 ھا رہ FE ےس ےس ےس

 گاو | وہ د فیلک شیلوشآو آب اےس ا کنز اورد ےسر زر دز

 ےک هو فوتو اش ردم لایا ےہ ل یاد یکی کرین الارض ترک سس
 (ےےہ ترتب اہ ےک توپ او مارح ادب

 ست تیر علم
 ےس اے بتا قز یاب ےک نا م کات

 رپ رایشماوهمر قطب ےس ںیم ن ا ےھت نج ہراب ےک مارک ام
 ب یر بط ی آے ع بسر وا ےک ےیل مک 3

 هم کل مرد ا ےب نر کن ین حنا ےک پآ و ےک رام
 مڈل ےک ادولا نج اکا جن ترم رک لی لورم لو

 - . سد -۔ نوت ور امت ياوگود ےس یا ۔ےپاھکدرب
 ہداہنر وا مالصالا مي ر تس جی وک سرم اظددآ ) ا

 تاپ باقم ےک ںورمد د شیره لن ان سو تن ادتبعص
 ۱ (ےا قد تیک کم ڈرا ساق اھب گپ
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 مل ما ںاوچیا یی مھ
 س ےدلا ےک ے ود )ےس و تم نیر ورم لم

 ےس تلتفا ( نایمرد ےک ءاس قند دا نیم
 رو لپ تی اع عفت لیس باوصا دو اد شی یداح السر شیره مول

 عر وا فام ناری پس قوپ بینوا رح کت ہہ اسد کم ںا۔ مراوقو
 ہر کک تن اج ہد وپ لص اعر ںی لع س اپ وف ص اغ ںیم ےک ن یدک لالا
 یورو ںیہ تم ید ز ےک اب ن کردا لپ تم شرع لسم گہ نیع ام ن کردا یک
 ( ںیہ ںیہن جهان مت علم تورها

 اک ورس ت: مک اوت ںیہ تدع ا(
 عمر زی کاج سارا فلت ےس یدع لسم تیر حلق

 لا فی ظافحر کت با رکے قید روا لانا ممی ا( پڑ کیپ ر نایب ےک
eریا و گن ایہ ریست ا ےن امری ےک لا. اس اب کز یمن ایمرد ےس  

 : ےہ کد یہ ل ان گیا یک ست کیا

 رت کرم عفو جک گز پ آں فک فیر ا فصل نیر گیس لر
 ۔ےس رگن ایب ثیدط گسرگب وش تز لس ر لر را یلدا لوس یب لپ وت دگر 1 نامی اھ ںی

 نین نا لس ناب تین شرت نزن رم یک ید بیند سنا
 شف که 2 اں ما سے کرا ایٹ ۷۵ نر ہت جے فرح سر مر ماع یز قد تک ی یز ےک

 دز ےکس دا سلم بہ تج ی رص لر کن لاک کد وم سیا ان اب ہال
 تیز بس تیر حسی کنج بت رکھ درد یاسر سم
 مکرم ٢۰ چپ اد
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 لو جتا یدار فومن لو تی رد سر تس یک یب سبب ۔: لوا
 لو فنار لامر ات نج کلا فا ها رو ر یب ےک * ۶ر

 مک اد دارا رکن اس ےک انسا کیس 4 2

 1 وہ ملعمو نور ےس سس ہل طے رعود شیره هد نب

 دس ےس ید انا دس لاسرا لوکی ارد نص کٹ دع و مو

 رہ د تبار انس ٹی )عاص تو اد دام اسیلا ٹوک
 ۔ے ہر رت مادر ہد ےس سج

 ےس نیس سوا وار سا ساس اکہ تسلم سا) اگے اج ایر حلق رو یر سیا دا اس سا ) سامانه کم لا
 سات با و مس اہ ا ےس پس انا

 سک کل ودان یل سس لا لاوس ںیہ شیر مکا
 تثٹرح عا ےس جشن | کید ارپ یس تس کس ا کک سا بل کل لا ٹیم

 ۔وہ ن شاک اص | یک ید کریم سا کر ترا عاد ایا
 یو نباش نشو | صان یک سست یک ١ہ ںیم در ن یکل ساس شیر

 انشر ید ےک اور تیره ےس یش نا ید ہاشم ںوہ ےن چپ هر اقا تقر ےک مادر ٹیدح ےس ہا کد ار مک نس کف یبدح سا کس اچ اد ےس جد
 ت نچش یابی( بڑ کد سم اپ ساس زایی یما) ےک ( یکن ایبٹ م)
 طائل ےک اہک ےن سا کن وپ اتد ت دارت یا رضحت ں رات ںیہ لاق ها ںالف یلع

 هستید اصیل ای ر شے چ دادہشلاب لسا ص یبا
 ےک ےالرا ا تند ےترکت باور تیبد جم اس ےک سا ٹیکس چ اٹھ ا
 ھن سے داش ےنا تکو ےترکتیاد شید نہ کنی ےرہد| یا نادم اپ لسا
 رکت کت یدح نایب یکے انا سل چ ترک ایہ ٹیدعر دا سارک
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 لب قر باقم ےک فرح سدس زم شییرح ےس سا یا یتا ہہ ت وقت یر صاف
 ( چاک تیکبا ساغ ںیہ تیرص مور ۷ٹ یداع | لا انبار جت

 رم کیم طب
 نےاس ظ فله اونم لاق نگار را کیک یہ نیک قیر ی

 سطل یر ییا سیم بس بسیج ٣ص کت یاد د ثیرص ےس

 ہن یداعاک ایم غم هراس و دود سد دار دو طر ضس رب

 مد روکش. سا ےہ یوو تم فٹ یدح اب تیر ع نعت یک دار لر

 ایک ارح ایر وط عطف سلم یکم قم ہد کس ام اک یاد یھت ۱ قلع ےس ںوا د! ارے اد

 اال شرد | یک پ یتفیضب فرم کک یک شهر نیر اہ لاشۃرولع ےن کاج ےھت ےت رک
 ےکس روا ےن لولوار ےک م حب ےک سا ےہ اک ت مادر ےن وار ےک ممد ل ۳ مک

 ےس نی( گرد خر کر نکس مولع ومی طق ہیرو ا ےن ںویواد کسب
 هر اناج کف ره راست خشم | ہد ےس سا ید زمئاج اھل سیل ںی بم

 یورو انس سہ نوک سا کوڑے رام گدا رک ھر ےک ظافلا

 ( ےارکْل امتسااظفل اک نج ےن نیر مر ارے لصت اتش

 7 رد هک یار نر ایکو رند ایام شاپ ےک ةر ےب ین

 نبض يبرز یردرضوک کے زی کے فیس ٹمرھردا ےل نشے اتم کیا ور 2 ول

 2س ۵ تیم اد اما اسد تار ار صحر گانے ساروا ی وار کیدزنےک
 سم عیسی ایا سا انتم کر ہک سکر شیره نعمت دم ےہ یفاک ےل
 ےک یک وکی سوکت شیک سرد وءاذف جدی ےک ید ار ںیم فیدح سنن کریو ما نل
 رعب تنر بردا ماع ولدا هاو رگ عر د١ تید حا ںی ےک رک یا ے نس سلا یز

 ۳ رے اد ا يرر
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 ٤ اکت اباور لضعم: لوس نفیس ملا 9,

 سجے قو تاور ہد( ںی گی ڈٹ ںی لک شیر اپ کیو لم
 یواررئاڑےس کیا ےہ نسب شرع گو تا ی شا لم شا لو
 رول قور انہروا فلش تب اور لرم تیادر لضم لو لر ںیہ اس
 )رک لع ےک یجب ےترکں یہ گل و و یکن یا ترم نیم

 یخ سم تب اررەز راں وو گورته ی وارا ےس گارد نزن ا ا
 لس( ےہ برد : ے لسم ںی ٹکر و | ترا اور ضرب رے لب
 مے یر و زمری لک تان لضحم ل ےک ث دف کیا ےن

 ےہ مل ہت اور جررم کس سی اوہ نریم ا
 نفسم یک ش ا لیٹ لس (یدار وکار اں تر اضا سا قیر

 ےس اسورلع نا لم شا لوس ےل 5 ثٹرح کیا ےہ ادرک( ضر یی
 روا ) ےس یرورض سبل ماکت ےل ےک ے گار دا 7 ا ےس مالک یکم کس رم
 >> ران چ ال چپ ےس لکم کربلا

 رضا ١لو وو سم نا ار ی جے ہ 1 شب ثیرحهد سل اشیا جرم ےک 4
 مدرک ےک رگت اور ےس رع

 درب ر ایم تسد غب | وم اى کو وحس نیا ےن مس ہیلو شا لت
 تا اور: ایایفرد!(ے اناج رپ یتیم کن ا یت
 تم بج: اار بل ےک ےن اه دوش اوا ۶: تاولصلاو 2
 ) رز مرور ن را با کوایک رو نا رام ایل در نس

TE EN 
 ابا ونڈ دیر اب ہک لب جج : رمح کٹ رص ہک انک
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 2 اص توت ا ےا نل چردد ںیم شیر لانا کررعس نیا

 مت ید ار یم سچ رگ شرکت ردح سا یو ےس. یر مدد
 رہشنودرکم لت ملا رسا مرگ نے عم نیا ہکے پا تک

 ایکو ان یا ذره شیت بج : اہک وند هک ےنرکر کک
 ےک زا کے نس ےک ےن نوک ےندوعس انب ایوک خلق با

 ار افت اجوم ےس لس ےک رتب ن کا
 لی اگل ےک سورہ تیره یک د رکا درکر عر یارک 9

 ےک ظن ںیکرپ قرط مات ےک ی منا امدا ےک مار
 ایک ور سزا یکم عیب ےۓ ےک فٹ رحم کیا ےس سات یب سیف

 م ص ور گیس ا رس
 بتی ےہ لق مولا تب دوس. نئ س می یک ید مل

 لک بس رور پا قرض ںیم نا دا 3 اقتراع یکے نیجلاسےس اکا ےک

 ادا اگے اج ایک وعد اگے نت زہ تلفط ےس ام قرفرد| تاک نما شیر ٹوک
 زا رن مرد ےس جارو | نیلا ح ط سا اگے ایر کن تز ایمر د ےک نی لات
 ۔اھگ سرک

 ےس نا ۔ںیژوررنپ نیمار جن ےک ایہ تابع ےک نماز ےن مار ےس

 لو سم تح ےس نج ےس ےس مرا سو ناوج ںی ےےت دہر مض ی رجلا ہد سم تمل لی
 بیل نیت كم ےن ید (تیراشم نیب د تدا( یت ہر ےن سر یون یلص شا
 ۳ 2 ےک هرم ےن رر ہٹ سل وو ںی ی ارد مم اح نب ستقردز

 ۲ رک مهد ےس دا لا اےس ںیئہاکک قم کرد ےس کتا نم سس ےس سیم

 ٹراح انی شو ادب ےس سیم با( یقم) ےھ تمدن باس ام (

 لپ ماسالا اج ی ی ے ک )ےک ماضی و ےس زم نب
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 یاو مرگ ے اد ے ایت انو راے بس ںی مل ادب نا هی و <
 ( نیم ادلع ہللا

 را دالدا کا مکی اش او ایگں ای مولی

 A یو فق ادا تس ریا الو ا تنر حم هس عو سا یک دع مولع تر
 رم اوت ےل ےس بسے ےک ثق کیا ےل سا یگ شاہ وپ رت ت ایاود یم تسب
 زر: فت او ےل وہ لر دلو | سز راو دا یلص نطر مآ دار یس: د ہک
 لاس ارلع مرکز ےس نج وفقا د یب ر درع ےس مالت اد ال اے یہ ناگ

 والدا یک رگ اوصف یکم رکھ باھ شا ےس تب اش انرکت یب ادرک یداعا لگ
 ب انا سرب ف تاد ےس داو یکن لس وفد نیدب اح ناخب ار فتا

 مب ولطم روت تار دوا لقن کیے ںیم ںوہت یک ثمره مولعرد اے مع ناز

 بسیں ورینز بوته کس یا رثا ثب اور ی یبع ل ام یک سکہ کے ساز ےہ

 تیرا طب ےس بس تن ےک ترور سو یی دالدا اک سا الت ایش یک زا مس

 سا اج ایک تم

 لہر حرص 2 لاو ادنی مولفپ ۳سز
 روت کات( و رو لی زد رن بش م ٹا 1 لرد 7 قر

 ا یی مع تقبت لی آور چم اتفر تین یخ تر
 دس ہل را ےک اب ایا شرم مل ید | ےس غرد | لاو

 سس نر دی ےس شکن ایم ریا تس مسا ٤ EE دارا

 ۱ کیس کف جم 1 زص نور

 راغ کس فیض دا لعن زا چی ا وام سر

 عبور آل رت تر عر لس ساز ےس ہدازع رعد رس نند نشو
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 وم ید انسا ییلا یس تب گاص ےہ اکیا گلدار( عد جدا «فیتش)
 رنو کز یدداع ایس کن یر بن یئان نیر لگن درام ت یا
 سل ید هد ملاک هک مچ اج اہک ف ید ناجا ںی
 راے برو تر کت ادر ےس مسد ہیلی تلا لضْال رول تہ یش ا نعرگ
 تماس( ی بش آی ر توردا وه تمکروددد ںیز امن لفن ر یکن دددا یک ار

 یہ آل ی وار یب ےس راس ین کف دح لس 2 ام هعب
 یر صور ہرالع ےک رٹس | گس یا ہر یو ۳۳ ا * ند” ں یت ارر یا

 نایت ار ترم بت بص نا ےس کو رم ٹیدع ے ایر گن شنا سج ےس لورنس
 روا کآ مع ںیم سس یا ۔ںیہن تب نے ن سکو | ہوالع ےک ریس یا اغ اک
 قوری ب صبا نع کلام ی سرک ٹیپ فیدع گارد بید ل اتم
 ےک کے مر یلدا ور : پی ظافلا ےک سے ید م ےس دنس

 ف کف دص سس کے پس انک کام ادرار ت اچ رگ لا ںیہ بی ںیم
 ۳ تیاور ری ترنم سم او تاقا جنب ینا یدار یب تسراسع لا سیم
 ۱ لاننا کس س کدر فردع کرس دد کاو ےس سا 71 کیا ما 3 کسب

 بز دارا سہ وت روغ ی سکے دھج )هاو مل ہیلع شا یش ا لو 17
 نوتمر هدر کف کے سا سیب ال ماقا( فلک تا ےس یسک کن
 را ںیہ وما ےل اوم ایل ماقما ےس پک جم تقو سن ) ے اج اژوتوک
 27 یوار سگ ساب لر کک ا کیک شات ےن یم: ںیہ ما اگل
 ہد ےس اوہ ورک ید ارد کس 2 ناک باف مال 7 سا نکیل ےس 0

 ار قژدم یرھب نابع نبا( سلف کس دخت » ترم ادا ےپ کره نار تبا
 ۔ ےس یو ار لوتدا

 72 نرل کے ده شید :ںیھک ضریب ےک هرگز ےک ول ان نا
 رب ھے فرح کاب ا اج سہ ا اکے نیر ا لود ارردا) میر 291 ٹی اور
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 7 الع ےس فی ده ات استر ارو وضو ظفح« تس ارو گن یار یویضرورآ باک
 نہا ےک تر علنی ادر ر کیم ل ےس سمت ےس کا
 فرح او نسل شرع بلاط نوک کب جازیا ۔ ےن اج ایپ رک سا مشی ۷( بیک رک ادا لع ہیر گی ره دلرذ ےک لد کارواں اب نا جاتے رکے سرا ے نا س زر ساروا سد تر اراک
 نی ناھ یم سراب ےک تلع هد لس سے ےل شہید ہذا اسا نما یا هد ارت ا ےنار دوجو ںیم ںول انکا اما و کمک
 ۔ ےہ اہ لی ات لع سا رکنے رکے اہو ےرگاڈ ہا

 2 ںاریر تب یش ۱۵
 ےل کی رض مح خام قہر ی فرم ر

 شیر قم اتیا ے غدزغا اکر کا شیدح رک ںی باز
 رار کی ضم اک | عرش یا دوا ےہ بولر کتیا مولع مان و تقی درت
 ےس یل نر اک یدح بلاطرت گلم اھ اک لغ سا ےل سئا) پس

 وج ںیم اکرام ضم نام ےک ٹیم ا ات ام ےرکن یوگا ما
 2 مت ےس ترور عروس اھ دزتفو) ںی ےک ےنرکن ایب تیسح هر اوری
 . نوح امان رفد لب نر عا وا ہیئت نم ن اینم ساب شارع ارد ادرس ؛ گریز ب ٹا ر ےک یا من کا یر

 ۱ 2 لاو و شرب( ر
 ہراس روھ نادا عوض

 ¥ ند | کل سے ار ری ل ںی یر وضو سام ےل ہیک ےر سود تاج ایل رد ۲ ت a اد ۳4 یر لار را دس یس تہ سید 4 2 سس 1 تعص ے ماما شا بل
 ا
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 کد احا خر وضو رو ےحس روت اکرم رن ںی ل واود تر و ایدردا تایرصقم

 را و سا یھب ےل ےک شرارت فر ںیم ید اع| شرم اب ںیزا ہدالخ سی کک ب ےک

 (ےر اظ تیما گم لم ما ےل ےک ره بلاط کیا اہل پس یردرخ سیا لا

 ےہ مات کش داما مک اورق شرم مال اب

 "وام ریش( رقص ن نم یب ر ورش یوم راسو لنت ۱ لا لرہ ول

 : ۳ض 4

eزنش ی شرم یس تست رر ا تی اه رو ا رشد یکم  

 .ںیوہ ند وہں ہں واک ییدامح| میم( ےہ ا دورس

 بر سلام سس تہ یک شد اسار ورش یا ےن fet صا

 مل ا لاو ںی ٹیم مع ہ)

 کما فو صو ورتو ش شب اما بر

 بیپ ںیہ کاسب ی یردحت بیرغ

 سیاچ یف تیبا هدر : ته بیر حراج رسا ےس یی لا

 نو سز ےس نی ؟ئدار رک دا اوس ےک ید ار سیم هرم رو یک و فنر لوک

 بیعت ا چوما ھی و سرو ےن سا ےہ ت دا 2 کو ا | تارک

e 
 چ ھ9 اک

 0 دو ا سہ
27 

 سو رم د سار ایک مد 2 شیر ےن ترس ےن شیر سم ون

 ( ساده سو ي س رک تاو ےس ا
 و
 NE ا

 فیس ی ترلعروم کڏ سست اش لک ری ا پار ےئل مک

 اکی یف یاد ی اقم رپ رک جام ضاح جسد
 ۔ےرک تخون ت ماس 7 ےک ےہ
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 3 س رس کرک ن یف ان نعش نی گن ام فیر : ی ت کام

 ںیم یا وم کس کک ما اح ( یں وزی ںیم ےسرکت اور ےس نان کلا f حر

 تیار ر ےس کتا مادا) یھب اش( رب لوہقم سیم قلع ےس نام نحل ۱ںیہ یتاج یک 1
 سقف اش 1 | کی ی م ولحم سیب ںی ماما ۰: رب یف ٹرک ال اھ ںیمدرفم( ںیم نیر

 لاردا دل یس حمد را اعوُب ایک یادر ۓرد | سکے ن لس دز

 هر فش یک ایس نبرد | ونس یہ ف سو کس ایه یار
 ( یکے ن لر ب ید وتد اب ےک ےن و مک یدع ےل سا ںی

 مس اکدارسص (ثسداما مم لاو ٹیم مل(

 ۔ے ںی نجں ںی نچ کو رض ذی
 ےل اسی کوک شیدع یاد هییع هد لا لوس ۰ 5 یا

 فیر الخ لو ے رگ تبار رنج ےک ٹیم انک کا یک

 اسل ر رگ یاور نیر نک رم کنی [ےرٹس رر
 ہوا یک رط یا. کتب ور نیم نرم تم ا؛ںوی وک وار

 صتیدس دارفإ نم ایہذ کد ]رفا نم شیره ی او) ےاورش

 ج قال
 نا پاک ترصعس م۱ ررقلال بم یک تب قلباورض یھب ترسم یا )٣(

 )ی المکم امن ا کک د > لف رم فرح یاو) ےرآت ہار ر یو ار يقل)

 وک سچ ق لیک رض کش ید ییا نوک اض ےک نیم اض شیر
 سک وک مدت لا ) ےر کف اور خش ی سین رم ےس هر 2 ات منے ۔ کود

 . یكتبیرشںیر زا خؤأ
 کش داما یکن روا لم مل ایٹ تیر

 ۱ اف ص لوچ کل دا وہ نشر ےس ںیہن رم اد ےنکں هم یا ی
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 س نا یی و و یس ےس اشم ےہ | متر ی لوکی نا کس اج کرت زیری مم
 نرم ےک ت ےئاو ےن رکں یر کے ےس سا ر نس فل یر دا ( چ رت یک ام
 ہجرت رکے من یک تعنت یا ہد سیم نج ی وز دبا تما مج باور ید
 یر اساس اد تا اروا رن ہی ںیم وند لو یر وا سنے دم
 ریز گن انکل ص اه ۷م لمس مے ےک روح کیا ےل سا یک ں یاہو; دا ا لہ اتا ںی
 س

 رح( اس | ی ثییرع مل(

 برسم ا بویت ےک ت یم فیدص ل
 لکل ےل تیبدص تور لر رتو ردا شید اه م ثیبلحللعع

 ببایس ور وت ولم شیر .... : ںی ھچک کام چ ماقتا د گاہ ء گی
 از سہ غد نلطعاک قو تر ںیم نجم تاج کد ادس انب یک

 ےوو لرلعم ےک ساز ہرا اند طق اسی لو ییدح ی داد در ک
 توامارکل رادار مت رشید او تبع ںیم فی حر د ال سمی لاو اک هو ٰ
 ہو نل سا اں رپ اک یب یو تلم هریشم ین رک تدع سیر ب
 نرگس نوع یکں ول وار تن کے اوہ املا تب نیر ) ےہ یت اج گردی رتل ولحم ید
 ترک شک ماخ ۲ جی ات بھ لا ن وکی یم سنے لا نا تیرعیم
 ۱ (ےااجایرید رار ل وم ےس ا ے یا اہلیہ

 ار رد اکیس دارت لسزکت یه یک ید نے راھ : یت اسب ےک ما
 باعارو | تس او ر :لییضو ظنح ی وهم ت رګ او ۓی درارت لولم نرم رت
 (لیلاضفرع اب تر مچ یک سرد | ےہ رہ تر ارد ترش انمرفا سرم نیس ل رب اساو

 ۲ ۔ںیہتل فد لم ںیم ساک

 کک کا یک کار دا و یکن ایہ نیس کشیده لول اعد عب ےک سا
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 کار سادات سل طرد ها سو راس کیر ی کد لا
 ۔ے نت تلکس ارد ےس رد ل اثم کیا یک

 - سم نور وم ۱ لی E سلف س ارپ لس نیوز اج ۷ لوتلف 1 ام نا
 ام لی طلحن راز لطاد (يشرنس ای د شیر اسود ی( نس اد فرم کا ۱

 ۳م سار یانی د انب لصرف یەدح سر تارا سر اناج درک دام ای ۱
 تب اف ۲

 کا لاو تشییم مول
 ےہ < فی دار لار

 یل اسیذ فلات یہ ا ےس نیو ېس یر ےل سا ما کٹ ید اما شرارت
 لاتمرمگ شیره کم ا کا انچ ےہ اکی شیره یو ےک کلم ےنپا مار
 شان نب لاط کف یرورگ یم ترول ) ےس ثمره مما کرد ا مدد ردا ےن رک
 سش نالنےنٹەدرقو مر فئاو ےے ںوقک طے ۓ رک نر ےک شیرادت روا ے ثرامعا

 ۱ اسیر اض جلف لوق ےک ملسد لی یر لوکس
 ازم تبا ےس ترد اعا بم بکر کد سل اش کویر شرات یک را ےس کام

 ملصا ۷ نم ےن پآ ید ےک ںیہاش ول ما ہیلع لا رسا لوکس
 فرم لو ۱ یر ےک عقب رکے سو تب اے سر ور یر صر شہ )امت ارت اب
 كرات پاکه ےہ ےہ اے فٹید اھ وج ره (۷کغ سبک ی اک اعراب معا اک رخ
 ۱ (۳ ارت ارس نما کن ونود ردا رے 2
 دوار ید عترت وک عن ںیم چی ےن ہہی دخ نہاد داد مهار انک دامحا فالقنا یا ےہ
 لہر یر عترت کپ نار "سند ما روارگ کد زا "ےن یت اث (ادرارضلفلا
 اوراق
 زیور شرع للغ یر2 طب اضد هرغ ات زوک روز لوح شرم د تقیقفرد ھل

 ہر ےہ سیا )
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 مس ملا سی ٹر مرک
 ے رس اکٹ ہد اما ضر سر

 شات یلطمع راتع یکی سکرو ا درو یھب سکیم نج ںی شمع یا یہ تہہ

 شر اوت فرع رد ساک وف ےس ےک تیز کیا یک ض اک نا ےپ ین
 تیک که بتا لا کوتاه یلدا

 یو
 مس می لاو ںیم ٹی ۸

 ید ار شا لوک موج 7 ۲ کی دایز افلا یب ۲ك شیدافا

 بست اود یہ

 f اب تار وا رد اندؤاشرد| کت رب اھ ف دا | تم واین قضا

 کک اشک نارواز ںوہظوفم ایدی نا ران بایکت بنر
 نشارتبع لب ے ںی نیٹ یر ںیم شورت یک داع | گر ما 1 ام

 ےس لرث شیره گر وحس

 تن رد ےس ملی ہل شا صریح ارج
 ںیم تقو لدا :ایاہضے پآ۹ ےل عن وکیل ضف ے بس :ایک

 ٹہد ام! تسر مد تل دارم گز ورد بش ںیم عی ام کفرماناحتذاح )۷٥۸( مغترب
 ماس ےک شیره ياد بیک ) لولعم و و رکے اناج وج اس وج یقددردا رک یوناسببا تن ےہ اسا و

 نان یک لع یک اد هاچ انہ اک داره سو لوله س ای ےتآ
 اتما نوه بوس ےن وس نا راکھ د ارو | یش نوک کا یخ تر یک لک ںی
 مم ۔ےڑہزپ تب وت الهام القدر له ری جزو اپس

toobaa-elibrary.blogspot.com 



٢ 

 ہاری شا١ ارے پ وکر ںی ےک سا: ایک رک چی

 افداشا ےن با اشوک نل ےک سا دایک ت ف ایدی ی ؛انرکد امہ ںیم

 رک ولصاھچب ماسک پاپ لا

 ین یکی یسرف نفر جیب تیر < یز 2ک مکا
 یسس بیت یاد ےسدنس کل وفا داف یف سس ےن تعا:
 "گو | س ثمره سر ایک اور یکے سرے کر م تانغ ےرط

 ساز ید ار روا ےک مرہ نب سرد ار ٹر امن ست ٢

 ےس ہار یکی قرد بدن نود ن نشر ارشد نب داوا یک

 پاک اض! “یت لدا "لند نا ہک ایپ لم
 (چسلفنا اس ست لو رگ ار سید نا یک

 ےس اقا پا کن ملایر مد
 ات یل قنا رم یس سبک ٹرھرئا ںی سلس ی ا ےس کام

 رات روا ہک ےس بہ وا ناله کدو صاخب اڑ ےل وار شی
 ۳ 75 ۷ سلب ےن ل وت شم لن اععسدا۔ ںیرگ

 مس | یاوسی و شیر عود
 بس ماع این و طخ کت بلک ترس ترا چر فرم نم

 اٹ نشے تہب (ےےرج یکے ن دہن ملعاکں ویطلف تباتکن از : ب2 کام
 یکم کب لس ےک یعفت» لر سی وم
 ۱ یک صبا یک حا مع باک

 رک نو کتب اکسل دن وات نیا مس ۳
 gw) شرکت ادر انت تق امن ایم ورا ید feka _ ۔ ی رگ سوت کن ويطل نیک بتا م دنس ا

 ( رم ۶ رت اب ) ےہ آش حلم ےک وادار ی | تورط یک ہما عين اک



٢۲٢۸ 

 مولد اهون ے 2ت اہک ترم ملغ سات نا 2 مٹ اٹ ار بخریا

 « لوک ولو قلعت افت ےس ںی نا گن ا ماسقا اوس تب کید
 سرک وما ےیل او ۶و لورو ا ل تنور نو در ںوہن
 مسز ما تط ید ول کف رع کا تنر ن ج چپ ےس طیفو ظفحردا
 ۔ے یکم اظوکج یش مروا طبضو انفع ل ارد ازاد

 ہریافردا ٥ ورم ا اش مداح ا دقت کرت

 (ںولاوےے کر تینا زا كا نرمی عرش
 بس : من قلت ے

 هل او لوا گرو نئ فءمارتردا گو ا مک شم نیس رب

 سہ س اج یا کار ابا یب راکقلرط سید ما لوک او ایک وہ رد
 ۳ ے یا ےدوج یو ار لال کے رکن الخا اک وم ام ےک نج اڑک ا البر رد ںیم
 یر رت یوار ںالخر دا ( انٹی یک اب ےک س۱)- (نیدیبد یان یدام ںالن ایلن
 اعات ایج دارو را (اکدتاذتا ٹ تری یک اد هاش
 ؛شاب اوسط کن ایپ یسک کد 2 رکن الت کس ا

 ر نا ےس کروم ما ےک نب رک تی لوک نرم ل سا
 -: لب مات نر

 یر رس نت ےک فط نو ملا یا + کرت نا 1

 بی مهسا دره ھر تل رح رگ پ یےےر نیش ام تر
 ایکن سن ےن ما ےہ اس ےک نل شیره ہد یز هرکس انس دا ملک

 دیار یوو کدو ےس یک ےس ککے ارکستر
 م1: وہ وب ری "کس کس نک نے ضر کے لب تیره نیا یول نا
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٢ٰ۹ 

 کل یہی اکا کت مادر وکن نا ےس بحاص ماماددا ) سی
 یں یہن یاور یک بوم کا ےس ںیم نا سیف ما ا

 اخوي یھت کر
 اس نت :

 تی یا ےک رکب وض ترط اکہ کک ماما ےن اما نا
E ابا ٢ 

  ۱ںی لصر ےب لک بج یھت کت اور ےس آں رص حس .ے
  ۳صور از نریم ال اقع ےک ہیلارکے معا سا “ایر ایج لیپ یوم

 یھت انب نیم -
  ۳ریتم .٠ ںیم : سہ ےک ںیم ےراب ےک فیر لاج سا ار وف اینم
 سانس دہ ےترکں ایب نیر یا سیاہ ےس
 پنے اج ید یک لود ( باسی یز نا ین ےھج ک
 لقت ےہ اب با یک کت در کیا یکے س ںیم نا ی
 اھم فل العوکے نک

 تہی لاو ےنرکت انس نر کر اش ید ا شت یش ۔۵
 بو زط کن یا ا روا ںی ی کرک سس

  ۱ںی نا رکرل اف اتکایک تی اور کرک (
 سش ر مسل اضف ےک تر زم یکم رکن وصف حد سا ل

 ۔ بیگ ۱
 ےوامصم ار یعسن رگ ر نالی لاف مر روگ الا ید اربغنب ثدام

(e 

 ) کلا نا (! قرت الا ٢ ر ارل( نیر ر یش یتا بمد نبا

 تم نب سئابع ید کن ب نع ھر یاو ڈادوز نر
 ما ارم ۵ ۱ لایا حش ایرج ۸ ) قواد لا نب لوا ند
  ۲۔ یر ارلا مي ۳ ریل دز 72ی یا اطد

  ۳ںی ےس و گول هد ےنڑھکں رع تا لوکس
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۳۸۰ 
 ام وشال شیره, امام سب ےک ےک وسع طی اک تیره معاد نما نا

 وک ورم عبد ا عضو متنوع نوه روا یکے ور تی یم نام یداع
 روا شاھو فنادع نایک سلس اد ہک ادرک حلوا انکل قم
 ۔ں ی اترو رخ یف وم گپ تاع وضو نا ۔ ںیئ اھ کود

 بات | تاعوضو ملا باک شی نو ) زوج نا جاوا نتاع ار
 ںیم لایک نا وج ڈاک رکے ب قرص بس ہد قاطع ےک تا ےن کر کب نیا ںی

 مے یز | نیا چپ انچ لوید لوک ر شی یکن ایہ ند ےہ اچ ں ت هضم
 وراد ننس ترم نا ارت« تیره کیا ںیم اب نی دد ںیم
 “انس ںیشدح شه ںیم قاش نسا یر ص لید یز رت نام ءییشدحوف سی

 دا ہدالع ےک نا ی لٹ عرطم ترم سس کاع گرتا ا رک
 الم گی زوج نا ےن تیرع مال شی کئ اشک یه رو یک فی بتک
 آی یم ےراب ےک ٹیداع ارتښیہ دز کا سابل ہد اج کں ورع عوضوم لر
 ميس ع ولن اروا ر ےسایکی یو اترے کٹ یداعحا چکے ایک قاغفاے
 ما نوو یا ہد کر يدم یکدم ادا ےس یرا یم اص وصخ (ج اک
 ترا رو | لص ا سیٹ باب ےک ت اع وض وہ بارک کی رک انا لاصر بب ےک
27 

 ۔ے باتکناد ظفح ا نعیم ا باسی کالی وتو یس ارب نیرعولا ی١
 ےہ نیس ایک افکار یدکی ماش یکب ادلا ےہ ۱ ترم ںیم باکس ا ےن ستر

 و نایدلا ۃحای ضف باب ہایکمئاف باب سی اش ںیہن تبا یم میگیریم
 اسمی دا لو ایا کے ردا باب اکی کن د از یکن ایا لمتد لوق هند ہٹ اصتن
 بالی صر. ےس ںیہ شیره می کلی باب سا : پہ يک عب ےک سا سچ +
 ۔ س ےک تان لاتخاروا ےس یک یف تیر الغ یک:

 بس اکے کپ تشنه نیس نرد ن لضفل ارب | لا ی رالف ۱٣۵
 00 تا کیا



٢۸ 

 ناروا ےک یت تیرص مع کسب ب اتکس ا ۔طلخما نسیم طعم

 رو ےک تازالتخ اےس

 ےر اط نباش بانکی ا تاع یضیوط کت باری سد اط نبا وز

 کوڑمروا ٹین راد بیر عور ؛ سوتی دار ےک ناز یک ب شرع هد فرم
 ںیم ےس دب دعا لات ار

 ثیبد اتا ین تعونصم | اھ تما باک کیو س ر لا لال ظفاع (۵(4)4)

 ایر وا نما ےن ملنی سکوں یم. 7 با کل ص اتر خاک اظ الا رد (هعوضوم |

 طبس ےراب ےک یبواعا ضبارد | سگ یخ کت اعوضو ا باک

 روا ( ںیہ مت عر وضو کس ایگت ب اردا بس ارگ کت الت لس تو ضو ےک
 یه ےس یز رک نما ںیخدع عروضو وج نلاطم ےک ایخےک نویس ا رش ر لید
 ےس یک ترک ا

 بات اع ضرورت ب اکے کم ےن وتر ی مانی اط یدک + د
 وج داس بک(ل یشن ں۷ ےک نواوار فیعضرو | فدح نیعاضد یر
 مهسا سرخ لبد هست بت یب٠ 34

 . تام وضو ا پارکی« وتسر فنا یر انا لع ا دخ ہر

 رضوا تو اه تو مالا ب نک( للفت وتمر ینا ما ور

 اجلاس سا ۔ داسا تاعوضرم ) اک( ملک ی نوت این ا ۰۸

 7 کن ولو روا رگ مق سم از لار یکے چ ٹید احا لسا هر ہد ارض

 وار دامغا لبا ) کورتمر دا تیر شکم 7 0 ب اکہ ید اسر کر اجر

 ۔ے ید یب تسر کا کل وما ےک

 ءول وللا باک کی رب مزالا یا تسلیم نیر یش
 ۳ سٹیزن نما یا نیرگی-عونعوم یلص ابدا یل لص اد اف عوصرلا

 ف اعلرداب انکی گی یا - لب او | ےک رش ںیرمم تانو نیک بم وی ۱
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TAY 
  ۱ت ي

 ۔ ںی ےگ پپپ یوم ایں وفود لاس
 ہر ٹپ اک فی صد ر

 ددا ںی راسو ک راج ےپ از یک ووو ج ی تل تپ فیداع ا نا

 نایب ای اب را فیعض؛ مرج ںیم تا
 ۔ ںیم گی گں ال بز بسر روس

 تری یه ضش سم پا شی وه )یرشالا ف ايشا حید نا ار
 ٹی دم ا نم سانلا ةنسلا یہ و دی ام

 یالتخاو فعض هذ میرٹ کا نح بال ق وب ترا نیم تک 2
 و ناوردخو تسلح نم

 5« نارا ی دذ سی مود اققا ںح ںی لاسوس ریت ا ٹر دا تنس
 وانی انکا ماسک ی یں رشا پیر ر سو | اکسس نج کد تنس نان
 یک کرمان ےک ترعرد تذس ںیم جٹ نو اسکن 2 ارترواداہش رر وا
 رس رکن اصد کی عن نود / ام مل ۱ ےۓرکرودوکس سا ۓ یر ءایلخ
 ےن جام استان ا ہی اڑ ید ماما یش در زر | کشم رجب
 .ے ا انک ی سے نیا

 ےل ےس قم تپ فادصنا کا ورک یلص عام ہداعلا یو نا کسب
 مان تقرقت درک مع روبه سرت عامه رد روکا انک 7ُ اڑجاد ا
 سل اشم یک ما سیم نی کن یت ملنا هست تب ےس علیک ر لاضا ماع
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 بساب مود
 کتاب لار قادت تس ں م ںولاہ زف لت

 كام کا

 از یلص اس ںیم باہ لا

 - راک رداد ا عیش ہے راپ ےک تفس إ لوا لصت
 -میدر ٹیم یراق رعد ےک تم ! مود لصن

 -ےور کٹ سره تیب ور کم ےس اح پچ! 1 مول صن

 ۔ں نر کرا ایسا اکے تیک حا در نوج ںی تن ارت ول نا تن ماچ لس

 ل ظن یک یی ھ۱ تہ تنس + ۱ مرض

 - ںیرظن گی وتس شل ےک شہ اھرود تفم و ر ترس

 ۔ںیمرظن یکن یق تسر وص اکت نس و تنل صن

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 ںرکرعممامت ن ایر دا ےسرک باقم رم ارام رر دش مات لاک تنم
 ےس فیفخپ می یدقم ےک سا رو یتددق دا ےک تورو نم ےس
 ارگ انا کن رگ

 گران سن شام نطل تق اط یا رد اتا توق یک ار وک تس یک ا 2 نی
 ےس نوت ناما ار و کرک ض لر ںو از فلنت نس کے رہ اض را انچ
 تیر زس ناز وج ےہ یر د یم دانس تم تو یر مات نا رد ١گ ں ول ارناعم
 ۔ ںیہ بسر ےترگا "بی تس راب ےک تعب ےس تی کے س وپز غ ام اکی السا

 تابش گرگ ما نا راس ےک ل صفت وا ءاشنا ںیم ںولصف کل ضم
 ۱ ۔ ےک سل هوا اک

 چ

 لم وب
 مک او ا اک یر ارگروا دیس

 ہدف ںیم ما ساوکم اک اھ مات ںیہ گراد ےک مل2 ددیع دلا نص دا لور
 تیرا جاو مکلف یل وتر ماکپ ازم وب ںیہ ارپ نابل شو کشی بام
 كس ھر کے رو | متری لوس ےس ےیںاشا عوف نجات آیدا چ
 ان آ نما کپ کک ںولش عل او ےن آر ع ےک ناردا لرقاساا ممے نیز
 ۱ ۔ےہ ضز
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۲۸ ۵ 

 گر لر سید دریع صدا لوسر کے بس ق لت ںیہ رات ہد تباخ

 رکنا ےسدصقعر اا رو | هریقع ترصد ےک ےےر کت ہک ی یں واک ںی سپ ہد

 ےن تیل ی کیا دا ب انک یا ین سیا ۔ ات ایدرکا رل اس ےک کود با
 ںیگامرد ار تیار چن ایمر د ےک ن |۔اھت درکار یی ط ترا داتا عکس یم بولت هک نا

 ۔: ےس ایا سض نایب ںیم ا اند ؛ ےک لوکس | نر یت
 رتا سکی ا کرارا یہ لوس ے ٹا رم نی لاو هد! ںوسیر نیم
 اب تخم ا سیم نح لدز اکہ د با سا فلا ىلعء! نشا كحم

 نار جما ابر گس د بیای جن دا یکی مھ ]رت مٹٹیب ءام

 ےک سر چ دا ترور( یمز ام دکن امت ال شف نوغبتی نجس

 اضرردا لضنےک شا ہو کک و کد سروپ امس اناوضرو هلی! نم

 یز ایت ابن ا ۔ ےگ ںوہ نرم یو تک میرج مھ
 )دن ںورچسیپ ںور چے نانا ۔ د ےصسلإرٹإ نم

 رب ج پوپ ےہ ےہ

 ےک نیک من اوس ےس لا برض ییا ا ردا ند ادت یاب: تبحن باب ہد

 ںیم تالتخا سارد اا تالتخا ٹوک ایمر دے نا سرچ یکی سکردا ےک

 تی رک وتو ا اس ےک تر ینا ءا اج م ں ایکن تیل نکی فوج یھب

 ںیہ نت( ارت ںیم نا بج اکے ا وم وک تیصخ نا روا کیک ٹا )

 نیرت لم اکاکق الخ ارد ا یرادارر یاب یک س اتنا ےک تافالتخا نا تا هد لب
 اوس لاتا ںیم کر سا کما حا ےک ےرسود بیتا وا ےک ے ووم

 رپ نویی وب ےاجاب نام کد ید ےک اک ایس لاکن اپ سم ءا هے

aيک و للو یک ڈا سان 119 ےل نوا نادار  

 ن ا ین اساراواں ١ رجب با بب یہا ولر اں ت سیره ادا
 تگ ںی بس
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 سا ےت اگل تم ےرسود کا د ےس )شرک مهد کیا هد ط یا
 نت ازتحا اک ا ددا اسکا ت ارد تلخ کس ا اتو ایا خلا بو
 ےک ق نار کت یکس ا وہ ایک رخ لام هد ایز ںیم ہار یکم الا غیب توک ےن
 نا ۔ےرک دص كا ی یار اطع تا ددد لا تیب تار ج ےس ںیم نا ےک
 هد کب. ےب قد د اکے فل ےک ت رش ناو وفور کرتا بس
 دوا اد تیشرت, یز لا ےک سو لو یلص یک وما بس ےک بس
 ےازاوآ ےس یل ا تاب کا اب ےس یک سا مولف پا ضد ںی علم
 گل لا نوخنروا بيمن شوخ ہداین ےس بس ےک لاا عوف ہد ےس لا

 میام الا الہپ ےس بس ول گو اس مصور یلع دا یلص تر یب بج
 ترضخ اس فالخا س ساب تا یک ذالض بصت وو و انور ایمرد ےک
 روا نرم اد ت لند جاب ؟ نره فردا نیا اکر تری ۵

 فط کے اس اہ اب ت وا اک فن کنی خرد فان ہدایز ےس بس اید 2
 ککے تافص لو کم نشا ا نی یر ؟ بج سیم سا ےک سک غار اتم ارد ارو گ اب یک
 ےار نارد ا لایخ ادات اس ےک ےس سدد کیا وشک ںی ارپ قوم سا یکم اکا
 نوب ۷ن کک مین سار دا عراذد ےتاس ےک تمدن رول ے داب ےک تک 1
 ےن ا جج ےک مع مم اد مارتا عم اتت لی ما روم ان لکت اه سج
 ارن ردا ے امتی اب جت نج سطل طبض ںیم لورم لعاب تا یب یوا ۳
 ردد سیو یل اش یکے را سا ۔ ارگ رم ن مار نت شال اس اس ے مانع 22
 ا دز ہو گچ. تفسیر گرا
 ی وا فک نام او( لت یب ہگبار آر وا لوصا ےک ٰیروشوکں ویو ا اند
 ۱ ام یلص اح نح نکا کے کب اما اوز را نارگخیاروک

 ںوذغا مر ریسه وی پ آت ایفل تاعقاد کام نعاس قب دفسیتدد ۱
 شرنر وب سکی بس اب ت انے ہیلع ا لض را لوسر ہک ںیہ عکس رمز سم
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 ےب ےل ےک رگبار ش ا ل وسر تیر دا نیش ارا ےس ںیم ہا ر اصلا اھت اس ےک
 لز ےھت ےس رر لد دیبا ارد اھ را تدایق یکن جست امر اب جرطسکردا بهت
 رم اس ےکں وای اص اکو ےک تر یک( دعاس قب طفیقس یب نس ور
 لد ےڑرٹ کل ور ےک رانا ہد ےخاس ےک بند رب حط کر ںی کا
 رو | ام اس کس نوکر یب ےک سا ےل ےک اس ےک مارح اد بدا سد ےس

 و رک عحاس کرانا ییزادن ا تیپ تقی اڑ نتن ےک یر اہ مم
 جا ںی ںیہن ظن سبک ناجی ا مت راک ےس تارطخر یا نا گدام اردار ش
 ںیم مام ےک یم کوکو سرو ماا :لاضفروا ےس اتر اک نے امنا لدا ہد
 ۓا ےک ع اند رو | تاج یکم لسد یلص شا لسا لوس ءانرگد ۸ دوا اند ها

 ےک درک قل او نام  2 iروا نریم ونک رج ام رابدور ای ےب ءار

 ا سع لافصرد ا لرضرز ایا کوہ اراک مات نا اند هک ا ںیم ںیم ا
 ےس سر ےہ لص اھرکراصن ا تلخ وج سیم مسا طاح ساروا ںی ےس کت ارعا
 روا ناتو | سک دب ےک ساز ےترکادا سوپ ارد کف ارح در
 ںازایب سے رکن ایب بت اعم لئاضن ےک نر اہ ےک رانا ےک توو یر
 تن ہوکہ ر ےک نظم شہر اھ | تا خوج ںی لسم ےل و اغ با
 بو مات ےک برعلا قم ) کہ ناس عم یتا تار پکس ار دا ایڈ
 سرد برم | ین جیب اس ےک شیت مو تم لات
 سات ری تبق یک (ںیزا ہدالع ےپ یرورش سا نوٹ شد وسر ہفبلحخ ےل
 ملت ماما کا گو کج یزخ لو کر صخت ف کک س دا لیتے سس
 ریال ںیم چ زخددیبقرگاروا سیما اسد ےک رک مت
 رولباقم کس ا روا ےک نرد شاور نوک ا لو ےک سور دیو اوہ ب

 سا رام اے اج نب ببس کی کت نا تیا باا ہی طارد اد رک
 ٹرزیلخ رو سا پا داملا رتا ےک نوه پآی پانچ ایک سی مکہ اعخ
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 ںیمراصنا ما کاک ےک شہ یل د ابن ےک ساری سا واچ پان رانا
 5 برج ساسی تمد سکے ن نیر اہم ۔ ےس سیم نیہ لرد ار ےس
 تزحرخآ یگ یردزرک یاب ےس بسم لس ۱ ترو گود ِ ابد بار کد و
 ناتا ہک یر نب تاس ےک نیر اه ےس لدخاز یتا ےن قیدصر بد
 نرود نا ء ٹرک تبع را هم هر یبعرلآ هد 1 حس يوں ال اس نشر یک
 هستی با ترصد اے ٣ کار ترفح یو ےت ا ےنئخماس ےک ںوم ان
 مج اس ےک ی ضن بنام سرو | ترطح باج اک یش یب کک ےک ل الو لشن هداین

 تم و ارو یرقد هه سوپ ت سید لایخا ارق ےہ نک : گا
 هر توس لا ( گل اکو لضف ۶ پس ترور کت قاطو توق ےن ےک ےس الج
 فتوے ےک یب انب تشیل کل اک لفن ےس پآ توقد تق اط کرم: اید باد رتب
 یر کت عمری ا ےک مولا تزععرد ہتھ ےک آ ےس یز یل هد رک دا ےن
 اگر د یھب سر اصل وت اج تیل رکت عبید ار ےس نا یھب تر رب ا
 ۲27 ےرصود بلا نی ےس کعب رھپ ےک رولا تم کب اکی یک ہد ددا

 سے ٹوٹ ےل ےک تی عر سار پ ےک ناروا سہ ےس رکی شرک کج ب
 ےس ےناج وہ لام ای سیم موت سا یہ دابع نبتسم ات تن الطراد ر یمآ ےک اما ۶
 رد ار ریس اک ف الخ ےس فر | ےن اصل اوکہدابخ نیت یا یو ےل اب لاب
 یر رفتیم مانا حماس ےک یل د داد اور بسا ضان ایک
 اے هتسار ق اڑا ےک امت او نیر اد ورم سیم پن اس قب ہت تی
 یت اب ہدالع ےس ارنا نچ ےک مش دن روا لک تفت ےہ اج ئی پاپ وک
 دعب ےک قوت ےک ز و دن ینہ ترک جمر پ رھا تنم یھب ن الس ۷
 تمدن ےک نا یھب دانا م اتے وب نادخ افر ترس لت سا
 را ترفح لرد ےک پچ نحو لوک ددا یرادادر یاب ضح تر تا تب ی ۱ ۔ س عی رگ
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 ماست ابا لر کد باتو نرده اپ ط لس نسٹکا تیبد
 ۱ . قابل شک 1 ےن الغرور ںیت وم کل تی ےس رد سیا «تبلت# عاد ںیم سی

 ےس ناپ ےک جگ ںیمکپ آں یلاخ یس تہہ کم ست ما ھڑپ تالاھا ےک مارگب اه
 مات وفا * رسام نالا یراد اورو یشن یل اعردا نالفاوپ ارے تا شح نا
 ۔یے اجے ناس ےک پ (رصت د کیا اک ی لطباور ےک تاد ندا یب ددا 1

 ےک ےن الط یکن اّکتزعردا دال ری ےس رر کرد ربا ترم
 یر اق سا دس باور یب اںوادا او صراع ےس م ارگیاوگںیردد 11۳2
 2 یو ایر اس ےک ےس رسود کیا دنا ےکریخردم ا ںیم موہفم هد ے نراتیبابہد
 ے کی اون یخ اس ےک ےرسدد کا ےل زنا تر سیم نرم لوس
 سس رو | لی تاب یار ارد نا ےک سرود سکا یروما یی شدا
 ین نربرکه تکاب لک .. سم. شییلو گال ےبروا فا اکیا مم گیر اوو اھ رر ںیہ رکن ا ےن تاب تحرک ہل اکو لضفا صا را ی یرازرر سود ی یکن ا ںی اوم ےک رک د یب تردا ھت ےترک
 بزر ند. بز لک ےہ کدہ انش ا ےس تقن نر ےہ فرم رکن اس
 7۶ یون بت ےس کمان اد بد اکے رسد کا حرط در كرمز
 سپ اروا ےس مے تردد ییا حط گن وام هی ہد یار تشد چلو
 تسر ین ک یا بس ےک بس ہوا ےس و کان یہ اک اھ یز رد ف الغد لورم ات سد یش ےس کت عاطا یک هر کد اس کرد ۔۷ ےن لن لپ ارب ںدرسدد ها ذاکر ےک یزتروا ن اند خم ںی ج سرک داعت س
 لم اہ ہت تان اراوم ےک مجرد خا لیا ےس او شکر 27 ان کت ما یر دا تبرک
 لنوو ار یقر تور یھ روا نوک ماع تحسد ٹن تو یس یک ل نار امم نیت
 ترالاکو فاسدا ماتی ےک تیما یک م قرت وری ںی ےہ رم کز اھ ےس یر تسد یل کپ
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 ےھت وجو من[ رپ عا
 ال ہاضو تف لا د ںی تنالطر دد یخ اےک نام تزح بک دا

 ںیمورش ام نرگس علل ارد ا یوپی سا درا
 بوس تل ورب گل وئاود ۓلرروا نوش زاس یکن ا یبا ر قن ددا سم

 ا ےس مدر ا مرگ طی تح ماهی غ یلغردا شنا یضر غن اع ت
 شف وام تح ری ترش الب دعب ےک ساروا ایگ توتو ہد ام اکی رقم لن
 رک تافص یک کل تا کب يز یک مرآ نگ وڈ ا( کت ضلع
 ےن وزات ارکل ودایٹ < مالسورچ نیر سا ےن لو ب ف الم ےک ماری
 داروی لکه اب ما ےہ اقف نیک نوت خا ےس نون ا رد ا ایکراوتسا
 ےگ ےک اھم سا ذو کن ولد ےن اک ترا یی رپ تو علیکم دیک
 نام کا لالاو ےن کور نم ۴ تبع وا ہا یکن کت زمح ل ردا . یی
 یلا فرم درول ےک قا که قاد yd AIL نگر ازارد ناز تال ےک
 روز اک الم ےک وچو تشذ سارا سم انا یاب ان نشو سط وات طح
 ےک رش ےن با مات تارا کا 5 ریل اطم مر ےن ۲کی رایت ا ٹر

 ہری ےک نا روا ےس یک امان دا زرد تالخ یک ۱ مح ا ناس
 هه د ےن ہک ار ان دا اگ زرد تالع یک کم میا یک ارم صحخ جس قلاطم
 (ںژیلتفا بج اورد اکہ اح“ ماہ یا دپا د

 شراب تان الخ ادا تارا ن | ےک اوتیسم پآ
 زرعی کا هریتعاکن اھت ایگرابہخا فنون ایٹیدرفا لرتس مردان
 ار و رک تالغهد اب ز ےس یل ترضطح ان رح شا ضر ند را تح

 ۔ ںی نیز ےک تنال یر باقم ےک داعم ترطح عت شا یشن لک تز محرما ےھت
 روس کد جو اب کام اب یه ل ارتعاردا ید د ترم الس ا نیر وبا

 تہ یک لم تح ںیم لب اتم ےک یو اعم تیطع رد | یک یل ات یک ال اف بام ےس ئل ت رح
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 کم اه بوز ےہ باک کیوخ آے لا سلف ںی یا روپ مک
 تزسے نرط یکن ا ےھت ےس یل ملغ رکن جس سیم تار فح هد اد ےناج ںیہ زرہ ےس
 سٹ ایک حب بچ ردا ےراچ ا اکن ا هد ایک کک ج ےن لوفک کے جج ےس ک
 اتم سوز ام وک سارت ےس اھ وہ یھب علم سارگاءےہاتر یم

 مراسمی طی ابا ےس راک ںیم مللسا ےن ای تطحن ا ںیزا هال
 رو | کل سو دلع ہلدا ینصەلدا لوس سے اگل ص اهترش اک کر لرد سرب ۱

 اأ س ناتو روا تظافح» تراعوآت یلرشم ی نا لپ آ
 72 ایر ںی تبع یک سد دیلع ہللا یصمّندا ل وسر رپ , ےس یوا مز اب فام
 یی فرا تف لغد سریع پا ےک نو[ بادا ےک یک
 “کا ستل ظروطدا باو آوا ےس ادارن ان یک ا کب ےس ےہ اور ےک
 هنري تل سا ںیہ ات مانا ہچ اس ےراہ یضترلاع ردا ل فو ق الخا صا
 نیرو ازت سا کے ےس ریتعاد اپ دا اکبر اکبر خا ات“ ت ارطح رب کیا کرب
 تر رض وج ےل ں٠ اک وصقم ایت انا ندا ےک ر نی ت مح ےس راس ےک ساس
 ےس نرو | سرچ اارہ وه نا سوپ بام اک سم ین مر صف چک ےس ںی نا
 بال هیات | یلص ید ا سیما کا ےل ےک نا لم ی عل یم نجات

 د ےہ يدر لب تیر رویش کپ ںیم ےراب ےک دارج ا ےک ا
 ور رس یر ںی ہرا ےک ںیہ اند باھر وہ متن اروا بای بت الحا لع اڑرب ما

 ناش ید کن | کن جت الحا سا وت ی سر للحرب مف قے ہباحس اب کج اس
 ك ها عر ا یل رر م مو رورو ےل ےک سنو یت کچن اه کن ارج قسر قاب
 را تا نا کی« ما تہب ات | کر اس نب یراداور دریو اپ کوک

 زین ےن لړل راک سید ردا ںوٹژاسیفح یکے لوفر وب نے سا ںیم ں ولوم
 ب ےس س

 ۱۳ ےہ رک رع ساری ۷ ۵۴ص ا ج م۷ اب فاش ما هل
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 باوا هتساکز ادنارد ردا تلخ ارم کد ازا مارس اتش( ان ےک مارتا مکس یس تو:
 کس نقی سج یو کب رضوگن وتاب ییا ی تہب باج ایکن ا ںیم ندا یک مارک
 ےراپ ےک نویسم سرم ن ارد | سیہکں نریم سود کا نرفکا

 سي کد هوس مدد کلا هان ایفا ارب
 ٤ .ںیہ ےک

 ذيل دیتے ااو د ٹھاکر کسانی اس ےک یوسف نکی
 ف ااف ےک اھ ایکن ا طیب ےس بس ےن ہدرکں حر ںی نکا کل ناک اس ےک
 دا ںیم نمک یلع ت مح لباس ناروا یکر ابتا ید ہریردروائزارد كاز
 ب اپ یہ یش مو نیر کیا ےس تایلرد نهج ےس راب ےک اضف ےک نا
 ےس سام کا وچ ےہ ایک ارتا یب ےن نیقف یخ سہہ تقیق ملا کیا
 ۔ںی گجر کي قن نایب یر یل نبی ےک رک بنک یشس هی

 ازز یاد ا ن اسر ےک یاس هر یھب 71 تاب , سم ہر۶
 ےب اکا یک کا وتا ف التخاردا | رنک او قلن با ایک
 هشت لی اب ےس نیل ریس زیار ےس ںی چ رارخ روا یش ںیم ےراب

 ۔ایلرکم اندر ظنانپا انا ستر روا
 ) گو امر نتف سا ہک ںہ نفسی | درد اپ هک ت الخ ا یہ اب ےن یر اف ۴

 ne Ts تررضتکو تصوف ترب ےک تن سا نک ں ٹی درع دا ةت باک امت طب
 رب ست تم هرکس یا یے ںیم ن ای( ں ول اد نومگع نفر ےھت نفت
 ۔<ےہامد را ع راض ےس السا ددارفاک

 تیس ہو کوک( کود رک یداع مات گن اس نوفک ار دان

 ۱ د س ق ضل انب قلا دو
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 ےۓت رک رب یک اف کر و ر وچ ا عئاطم هک هریقع یراشردا ےھت قف تے( اثر بگ
 ےس لیس ےس وج )تکاب یک یہا لوبت ںیم کن اعتراض مس ارد اٹک لایا

 ز ییایدایل رگ او سرت یاود سرم هس نآرگےۓ لورع رد ا ق جگا یا ۱
 ارسپ سنی لاو گے ترکی وت ےک شرح هدرگت یاد. کا د ارز که اپ ناز یا
 لات ارد دود رم کید کرک تک یراط ت سرمو تنس ریڈ ےل ارد سا
 (هنم هنداب ذوق رابعا

 هزاره مست دی اه ب ر اس تک میخ انا ںوش
 مانا دوا نا ترذح رغ ت زص گا تر یو قفس سم ت
 ے ون قد راز سرت ا یی ےک شد سف رانا ںیہ اہم س یبا
 ورک باک باک نا

 ص سدا ییز زح ءیر امم تزفح تیزر تز اع تز هد ےل یا
 شزاس کز ترش الغ  ںااطم ےس هریک کس نا - ے لغت رطح وج کہ انار دا
 دین یر رارت وتو نومطم ندا شاد نا رک س ےک ےک یاس ےک نا ںیم
 (ایرگدر گن وشدع یک ناروا) سیا درک ات رد ۳ ےب یب یه این اک ت رسد
 شین ۔ںی تورم ال ےک ےنی دت اس اکن ١ مد | تباح یک لھ تز محرج ےک ہی اھ ك ازم
 ۔ںہ احد. فرش وی کہ ایک ایم ےن تارف

 تو ازت ےرکد روگ ید اه | بام متر ےک ین ایی زین ميشه لا
 رکن ونأور ی اسوا ترم دو ارم ام کس ردا اینا کا اتپا ںی هسداب ےک
 ےک تییط | را نو ہک ماس ےک ام شی | یھب بک داف ط ےک یلع تزعج ےک یرگل و
 موہ ہی ب کں ویش قلعت ےک تیبا ہما نا کے سا ںوچ یر سو
 میش نیٹ کن رپ ےک نا وجلد کور ےس ںدردنس گول

 تنص و ےن سخت مکه ےںیم باہ ےک تیل م لو طب ان ماع کبک عش
 ےن سس قساند نئاضدد اد ںیہن اساکن ادا یک تم الاول عت ی
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 ےن ایک ان نحر ارد | یک ایت ںیم تصد یک سو هیلع ہد | صدا لوس

 ام اک ں ید اتاما بنی یس تیا ا ایگرگے ہرد ےک تہ اق ہد

 )خام ےن سا ےک دقت وے کیت رم هر کبک دیش لس ۲

 تر باقم ےک گرا ترطحوج ےہ ہی ںی نر ب ۔ ےس کک اکر

 را -. نیک کج ناس ےس یارک لل وت اکم حرر لدفع
 نرخ ا لعرب اک ' ن ےک ن یف ےہ رت کیا یب ںیم عش یک تسد ارش ستنال اک

 لارا دابر لے بسا ریز ہقرف سی ں رز مان ک پت بش ےس ا اھل سام بسا

 ی ںیم ترعےر امہ) ےہ بق تہب ےس قن کت نس لپا وجہ تف کن ا سنس

 ( ںیہ تک رش

 لددخردا تام ات کے رہ صف ترآ ا٣ن ارت ن السم اط مر

 یس یر وج ےس ہت رب رک زار

Eید ی کوچ ےس  

 لغ رطح رب ںیہ ےترکل وبقد دا ا جس جدو ںوچےبوکن اپ ےترکت ب اور ٹیداعا
 ۔ںوہ ورم ےس ےلٹمماو ےک یلع ناس شس نم نور ارز طط ےک لپ ت حو ج ےک تایادر نایک

 د دیرش اسم ےس لع تو ںی تسکین رم ہد ںیم ںوچیاور ییا

 روا تن بس قل اطم ےک قق کن نفع زور لول کو رہ ھر سه ذا را

 گے دب ٹپ عطر فا ےک لغ تر بنت تایخ اک
 ۔ےھ ہت دا
 گان ناب الا عابخم سا یعساب ےک ی یھ 5 ا
 اند دن رک کیل س رر باک ج تز ہر کت ذس | ی ترا اکتایرظم ف الا

 یکم مر یب ےل وسو کیڑے ندا عو نیلا اول تنس نیلام کا شیبرع

 تہ داحا رد اعم یا ےک قو قا سا ےن فیرع رن دا و نیش روا اک

 ےک حط عر پ تع کس ا ے باج کرک ب تک یخ اف ایگں د د ںج فرص بتکرگ
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 تاازلا ےک ثر عمو روا ٹرک | یف بذگربب ثیبد عا ےک محروم دا ےک کت

 ےس اورگ بولر مانا ربشکورگ ن جٹ بد اعا نل ےس لاف ےک یا رک عا نئ ےن 2
 شیر احان اوج ایک لب تیکت ید اھا نا ترک تنس لیا 4۱ تب انح یش نا بز
 کال و ور شادئادم سا. یو ےک تمارر ےے نخر یھت را نا کن یھت اے

 نور گوجای دیدار ارد | تونس کش یداعا متا تن یا ہمظاےےن فارع یش
 ۔ں شح کھ دد عا فیشن ےک

 جت یم راہ مج ےس یرانبم اما یک یی وک دع مک ارپ روط ےک لاش
 ۲ کس یک

 اچ گورا ےک ی دید ) ےن لسو هیلع ہلال صدا لوس
 مصوب مکن من سے یر رج وکر د ےک تام

 اد ےس ۳ ا کد کیا یب نلرص کلا از اد

 ےل ےک ےم دہ یم ےک ف ییدع یسک و وجو تک طارش م ام هد ںیہ ترص یا

 ےس طب سنا سقط پره زدم دن ےک نرده
 روا , هل تب وزن کس کب تک نی. هما ےس شو باشروا فعض
 : کے یہدرد | فسا ھی ہد وک تکی رکن یمباقم ےک فت مع ام

 تزحز یک اھت اید م يدرب چتروم تس طب لزل لود

 "دی. سکی ےک سا للامم ںیم ج لا کب سلم لک ب ےک سا
 ا هد انس ن ونس ید این اکر لک تاک ہت ماھ ابیرقت چے فیرع لت سیصد ار
 د نوا قرض برف رضا ںیم ےر اب ےک اوت وی مرا کٹ دص
 یا ص سرا امت ان ط ےک ناددا الش یلخوکق سرع کارد ےہ بک انس نیش
 وزن تن لا یکم اتنا تلخ ےک نادا ےہ این د ایج کت عو صعد تاز با
 ں ویشل اف ںیم ل اینک تنس لپا ءالع۔ ےہ لسا سدا نوبل اب تیلش ثیدک
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 تر ےنرکے تاد یک اص ےک نم دیا دا طلا ل وسد ےن ںوہضتارردا
 ےک رک ایب ےس لیعفت یبا 2 ےس سا مس ۔ےپا کر رک ا ت ےک تایپ ڈا
 تو س سا ہد ںیہن در ل وص اوروبا و شابا ٹری ٹ رعد قن ۳
 نو کو مینو لقب سکس وہ ٹوک

 ےڑاب کٹ رم سا قرار اجر تو ادنسپل فاضن ایک کده ہدیقع ار
 م واعمل اھت تاب مب اتع کت _ سا کسر ہن غل ےک نکن حی کن شیر دلت
 بکرا رد مصر یا س یک تیبا روا مث حس مات ےک ماکس قوم
 ےن اس تیغ شا یس کن وج ںیہ اہک اس تیمو سا
 ۔ یت ن ارے سا سس ید جوم لک ا ماتو یش زب
 لع زہ ےگ نزاس سیل اھم ےک مارک بانو مولعم لا لک جرط کا

 ےس رشا ےل اھ لآرد سیا رم ۷ هل دا ال وسد روا سراب نح

 دخل ار ص ر یک ا ںیہےراب ےک ا ار کاخ ناخےس شہ یکی سرود کد
 ن رک زین ادد تروا ا کک ر وار کت درم اپ 1 1 14 7 اب ڑی گیم
 ںیہن یز یر ما مہا ےک یر اس پت اک ینگ کن ا ۔ےت ےت رکا دیک تاب حال رب ےک
 ےن پ اج تی ہد لب نان ارفر اک م یاد اسم یوم ےک زورو بش رکن

 نان زیلغیب ے پآ کم اید ار نیند روم اف لا سرکه رک احم
 یکم لسد ہیلع نا ی صشا لر ہکے رپ اطرد ۱٩ ےک ایچ ے یک اعصاب وت وک ا 1 اک سخت

 سہ سخن نوکر گرد ا ے تر کت اک شرو ۱ ن ازا کلا کی سکہ طلا اک
 ۔ ےک آب ادا لال وک ای انردا تشلا

 مهد لص شد١ دوسر لاس ات ےک مات ےک لوس کے فن اہک لوک اک
 9 ےک سر یک پا حا لغ ترطخر دا یاب بگه سو ثبت لسد
 روا ن دما ورنا کسا د اغ بس ےک بس ود ںیم جیت ےک یاردا بد

 س ا وک یہ کی نایک رپ اه یی دوپ در ےک ایج تیل ٹک
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 ( نویسم تای رک
 اے ینکوپ ناش نایاش ےک لسو همیع ہٹا لص ءایہنا متاخ تاب ایسا

 رعد ؛ رک ت اخ سس قیر ےک زدرد بش یاحع یب پآہدرکت برت پ ںیہ لاس
 قوس اس دام دن یو ےک پآ روا ایر کن عرف ا لدم ےس وتر دا اب
 ۽ ارم قف ےن انب ڈ اھم ت الخ ےک ساروا ےن ہمک

 تک | تغییر عراوخ دا یش ےس اب ےک تنس وا ایکن ید ام ۱
 عرار چکا .ایکرایتخا یھب سعی رخ ترم اتم ےس ا ےسراہتعا ےک تی ایریا
 هرکس ہن نی تلیذر یک ےل رپ تربت سو بیع ہد صد لوس جرط که نویس
 ےک ته ےس رپ عا ہ داس حر کل و اہہدرد ار پاکت اص ےڑب ید ۳ 7ی

 کر کم بش ام یش مامتر پس ےھت انوفحرو ا رود تسب ہد وک حس هراز ایقفا وی کس

 صوت ےہ سطام ےک ماکش ا رش یڈر اقع ےس تہہ ےن لو نما ابا
 تزخ یاب کس فدا ا س یکن جم عین اتو یا ےس میانہ کت ارق
 التم ایر کور کہ کم السزا جرم برف یھت ارگ یداعا مان اردار یک فل ان ےس
 (ےانب یو ردا ۱ ےک س حاکم تو یاب وک وس ا اخ یکی اردا تند یک ہد

 ےک السا سرود لدا ھا وک فہ داعا ۓ انہ کا احر ںی ےتبسد را لاک
 وہ ےک ےک ر اھا ےک اساسی از ہدش یداش میر هدا پس ماج امت سی دزن
 ۔ ےہ تا امت ےس راکت ورا )شیداعا

 ہل |, فک فتا دات ے نر هد دن گر چي بس اکر ایما سا ےک جرات

 “مکی اد ےہ ایکم ارعوکل وزیچ نج ےس لوعروارغفروا ےگ گایب خاتم یم طاقم ےک
 بس اک لو رانا سا بس یلایخاکن فض ب ےک عر حکام ےس ےیل ان
 ےہ ےس عض) ای دکر روک وشرع م اتا نلاطم ےک ہریتع کد اینپ پا ےس جرار کا ہی

 تال ئاھمضر ی وار ےک جام نی 7 ( روات ےک دن ےک ی گڑھ داضرج رد اے تبا ماا
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 .ےتت فکرشس رم فن ما درد

 تبیضنرُا نل سو السرو مالا ہترایعم ہیاک ف داع ال اوتودر کے رہ اظ دا
 راق وت اس ےس چو سا تره رک( اباد ت درد ا١ تلارع یک امان س یک
 را رم را ترم ینا اب مع رش ںیم غازف ےک ید ام۸تزطحردا یا زج هد کید

 . ید اگل ع کے ارپ قسان ایف ئے ناروا
 بہت اکر حب امر د | لاسر تزعم کا طخ ےل ےک ند ان یکہ دیقع سا ےنپا یا

 یہ جے ب ہی ضاقت ہی وقح ںی سک عو کے س ں واقعا ےک ےن دب
 اتش اد تخایدردا نوک سار یکی إوصی دارالقکو امرشار کے کل وت ےک ت یاو د
 ے ترطذ یک لا ال ول لٹ وت ناف وجود پر وکر لک تازطح نا ت قصر ردا ےہ

 اات ارن ی مس كارز رود ںوسوکےس ترو نکن اس نر تا

 تاون لغو مت ںیم ےک تات ایدر یک نان وطئ داّبجا۔دا
 ےن ںیم[ ہر یوق سیل ا سکس کی ی قرد طیب یا بابک

 ل ابر نرو ا ےس نابن ےس اٹ ارد الو ےن دم ںایامخ | راک تسا ایم یر
 مش اتر قو دا نیہ ان لوکس | و کس ےہ انتم رک دس جاماس ے رافص | ےس
 مادر کا فاص تاصاکںوُہ ارد ا تارف یوم اھ یک ا تسرید از داغ ےس ہرن
 ںور ا فیلم ےس یاد ہے نل سا ترم ارور رک کک ٰوہنوکت ران ماگ ما دا
 سا ےس ق اف روا تر ووٹ اب یک مول یخ ےک جای کٹ راپ یل ہد ےس ںی
 ساز کلب ام ریل یو ے رسو یکے ٠ مر دلم تر حرکت باح
 طعم اس ےک ر ڑ یا یوی سکے سور کت اضداد ندا غیر ا پچ ۔ ایک اق اھم فالحن ےک
 تزحر قو یس ایس سیم ےراب ےک مارکہ گیره یش کس اج ایکس یہ
 البوم و ےس ضط کرک نکی انب عطا لع
 نایک ت امو تلارع یکن یر نما نا ہد کانپ یمن وطق که رکا عین
 تك ا روا یدرکدر رکے در ارقداملعا یباق ندا تدر یر الا ںیہ باب ےک ت ادر گن ا
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 یکم ا وکر شنی دادغ ارردا ہور رگ ار ن امد گی نا ےس تاازلاد تالا

 نا ےک خمالسلاو چ ولصل ادلع وسرد تسلط. یم سو ے رک بس جس
 مالساروا مالسلاد ةولصدا هيلع مالس ارت ےک نجوط اعم ےھت اسے لوب اھ

 راتو مددسا تایثا دنع نارا ےھت راوتس رد ی ںیہ یر اکا دند ترد

 لمع مد ں یو تاد ےب ںی تنا تلافی کزلسا یم لس او ةالصلا هيلع
 ار اقرار رام نقاب ما کیم تر | پر کد ۱

 ۱ ۔ےئترہ ہٹ بایم اکں یم ین اسر روا
 نوت ےک راونردا دیش ا رکے ی ت یداح اردا تنس کے س یر: ےدصدلخ ر
 دزور نا یے راہے نیل اتو هب اع نرد نیلماحسا یا یڑپ اھم ںی
 زاما شارپ تانالتحا الکی تایرظنہرمئاظفخ ماگ برد اد اشرس نوقز
 گر ات ناف اف هيلع ها لصر | لوس ءفیدحفد تنس رو | از هد
 دام ار | چ تایرظفدرث قفل ںؤاود نا دادم ےک ندی تا
 1 س بس می

 ےک راوی کو کش یے بعلت نره | نقش ف کی زہ ںی ہللا
 ۱ کس یر ںیم لینے ناب
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 لسی روو

 تشس نوک نق
 اڑ روکے یی اڑ ور کیا وک نسرکم د یک آری کدص قربدد یا
 ےک یس ےس تیقحی کے س ف ۲۷ت یل رش ین لس اوج کوہ ارے ات ےترذ
 ہوالسع ےک شید اعا رتا وتم قفس ےیل و رش لید ردا) ت
 رک اے وہ تچ ےک سود راد رپروطگر هاو روس فیدا ام قا
 ے سین یکے عنا ےس ےک گا ؟تسرعردا ترذس سارہ غر شعارد | فک
 1 1 سا تب نت وبه ےس نا ہل ھڑ ند راد ہیرو ےک دی توری اب ناب

 رپ نکل قسم
 لب اتم لیس ےس بس ےن ثرحح ساک قر فلان تنہا لر مس راہ

 ل 2۷ !باتکباتآ فور نب !ے ینا م0 یف لع رسا مر یھ ثا هو ایک
 مور سی ساروا ےہ یکم اف نصف لقب اےس روط ار عروضوم سا ر لص ںیق اس
 حرط صا ے ایک و اک زف انما رک اس ےک فاع ےس بیس تنسیم یاش
 سیگار وہ عرش تج داد ہر ںیم ملاسرفا پال رسد 7| ےن نا ماا
 ته تام اسب ترا قہ کت یر کتی ہن نیش ناکام قل ستہ دان ا یم دید ےک نیلا اگر ام ںی ےک ت رح ناو
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 ما متن کو لمس بابل ےہ یکم ات لس لر ۱
 ۔ : ںی ےک از یف

 دارم اس ال کم اڑ ۷ت نسد ثیرم نیم ہودہ اوج ےن ید کیا
 لراس نابز کس بو مآ ان آرق رد ایم لسنیلا وع پآ

 یکن ور فک ترکہ فرج ےک ن اپ آد ا یزد کیا پاس سج
 زرد ہی ٠اک ا ہر حس یا اک آر با ےن اعددایزےس بس

 تو یکے بش از ارز ناکہ ےفایز لذا ےن شنا ج ی

 طریق اک پٹ رد کش نہال اد سرکه ویو کش رکی ب نعت
 ۱ ا تہ درگاہ تارک وکےس ارد پت
 ۔ يہی وانت

 ۔ لس فن اس ےہک تح ارم لان شا ےرا کس دین زی

 نایب اد کر رج یم ناز یش لک ان ایبت

 لاد اھر وا ےب رک 3 ئی کیپ با دو ترو یاو

 س ١ایک فی نخ ںی ےک اکما سا

 ین : ےس یکی ہک س ما : ےس یک ھچک یم ےرابےک
 ات اهر ) س ضر مکا ما ںیم سما: سری ی سر وا چ

 ` تا ےر نا تل( مکرر ما ںیم یا : : ےک سیآدوا بس تبا

 سس ےک تح اب اما ہی د ام ایچ یابد ا ۔چس

 داب ۴( ے رکی زر نیس سا کپ آں م نقض دز رب دڑ کا
 بار نو ے مدد پ س مپ ںویتدع نیا شد ؛ آنا

 هد لوسرو تام کک امی یو ےترکش ٹیلاور ۸ضسز سلو ےس

 “ت سہ 4 پآ دو | کپ ںیم ہک اجر یز ید اوپک ہیلع دا لس

 و جد رک( نخر نولاو ےک کف یره کک
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 اترض كس رد الو دوم ام ےک باا پا کت مدع یدار ۱

 نا لید ےک پ ۲( اار ر اک وّبص)فیرحاطنحررا (املر ج/4

 ردا )رب ےاطندا ےس ناسنلدر برکت رص کد ار سادہ ےس

 ے اوہ د ) ےس یھی کا اتم ےک پل اع ترو یب سا ںی ( مر
 بوت ےن ںیم ہک( ےن ام نجف ارم ےس اطخردا نانو رسک اتم

 نان, ۶ انس ےک نیب سیےداب کشید او سکا کت رفع

 ںیم فیر ںالن نیر ار نوا روا یکی لی ںیم ثییدع ںالن ےن ید
 . یکی نی

 ناک ورم عيد یسک سص شاید یر کن و اھم یجب زی
 مک تا سدچ ما ای ےن وہ لال ( ںی لس نص اض یسک1 ےن پا جج
 ريز ںیم ےن سو ہیلع ایلیا لو دکھاتی ہک ایان
 ردا ےہ نو لطف ےس سا گن ای, فرح پآےئئ سستا ےس پآ
 پت کے ال را ثروت ےن او رکن ایب فیرع ےس پا ےن پآ

 رز زس سا اک ترک شب لاطم ای وت موت ےس سخی

 زد بہا ےک ثیدع )ےل اب اگر ےس 7 یا سگ

 تھک ساز اک طا ب مو کنمےک ثر ص از ید راه ےک

 رف سا دہ یر ککے اد ےنرک فی فرج تیا کس نهج
 ےس مقا ہر رر لب کپ شی صنم دار اظ یکی ےک نا وجد ا ےک
 داری زی ےل ےک صخ کی کرہ انب کت رد اھا ہدرکت یاد کن پار

 ترابعوکی سکء م اطرک سلم جوک سر جرمی که نزیک چ

 س راع رابخا ےس ںوّٹیع یل( متر وا( صنلإ تلالووکیي کردا صنم

 مکرر داود ( ام جر راپ ےس د مرد منا ب اہک
 پ ہم ےک کع س
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۳۰۳ 

 س ن ارد ا ےئاج دہ ماقم مات ےک ملعر نین سا چیف ککے نم
 ۱ و
 قوذ م ٢ہر دار وپ عابر ایز وک خر فاش

AEEوک سا یہا ےرہ لزا زماخا ےک سا دوا بارش  

 میرا لصشا لوسر لع با ماکو | شا بانک نفر نا

 معا لضْضا لوصہ دور یداع | کن با ماعر صاخ ےک
 یک تنا لس اعدم ہہر از کے سرک ار یکے سرکل وت ںرکت یاد ر ےس

 ےرکل وبقوکں رشد ١ لو نارد کی ج اگے رک ورک رم

 ے تو یاری رب ےب کیا اه آف رط کرد د چ اتد عا

 مش صور لوس نر باطن اردا تتاجر رم ںی تروص ینا

 ے رک انا کن ورم صغ روا چ ضز ار دبقوکں وه یکم کر ع

 اس IT ۔ ساک ۷ک نک ہد کیا ب نکے یا

 رگذیداعا کپ ود کے اعضا او ۓن ایکن زر یت .

 مات لال درپے وعد لا ینا شم ارس کک یا( ےک

 ۳ یکے نک نرفک ۴ اچجاگںررٹہ زر

 فارم لی جہ ہدادغ یزلاوه:لج وزع هنا لام

 اک رس کیا اکی چنا دی ماتم وسر سٹ ف تل

 سدان آتی اک ار نا ملگوید هت ای مل یلع ولتب

 روز ید مارس اک هاو باتکت امملعی د

 کلنز( دون قاوخا

 کت لو اے اکا ددا ج

 ےک

 ۔ چرچا ایک 7 سژ ےن اج مرگ بانک: رک سن انس
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۳.2 
 مد ۱ صدا لوس 00202 ایک ںی ی ایف ینا ما

 چ ( ثیصر تنسگ لس ہیلع
 فا رک یز يزود تردا ب نک کے لاتا دلی ٹک :لظان

 نرگس ارد | بس ات ر عت یک کب ای موم یکن ا ل وش وو ہک
 ز زیپ د یل کے ب اتا کک نال نسیم ا ےک باک ب

 فطلاع وتا یل ےک تیرہ ید ا وب ماا نی ہا ب اک

 ( اس ایل یل

 گرا هد هک نوچ ی دارم یک نر کتیج ا) کید زا پ یگ عن اش مار
 مکا ضز رفد قاره اکے اج کل جوززمشنا ےس اس

 ترور گرو از .تیفیکج زط کم اک ادد |( سر کن ج) 1

 تم ابا ہدرک ض فنا ےن لجر دا کے سر نم ےک سات ےہ اتر

 ساب ایک عسکری ایب (ن آر دن سم
 یاب مکس ا نایب لوس زار یو رکن ایب ےس اہ یک ی !تاب

 قلم متکی جوم ےک لو سراب زا بوت وس تنفس رک
 ( رم تنس

 تا اکا تینا واب ےک لوس کو پہ لاتا سال رام
 اد

 ن و تاب لی ید فی و ےترکرای حنا کس مرگ ٹہاا
 شیر ام یکم طی لوس کل پے تفس قام 22
 اس کل وہتوک یداع سی رپ ناب یب یف ےس
 2 ر ںولرکرایتغا کسا یک اید راے مالک ںیہ رو و غانم

a۱ م ب اتکا هيچ سود سرا باتل  
 0 ۱ ا گلا ےک ولت تمم اک ایسا اس هی اجس بات
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 ےہ

 س تروض سا ےس ادرک لپ بانک تک یک ضلع جید کسا
 درو بت فرم کرد قلعترع اض خر لور ا رک

 ۲ یادی
 دت کک اہ شاز لو ترک سنت ا + یاش ماا

 وو تکو ا بانک سرت رت اج ایکو اک تکا باتکب جام
 رپ کیر و ےس درد کوس مد پت
 شنا باکو لاطم کلیپ سراب کپ لاتا یک تان
 تگ ات سلامت کی دا یم اج وڈ ںررچو ہر لوم تنس
 انب کت رئانم تنا رد بافت ) نو سیا
 ہیک ر ولید پ

 عیب وے ہرزار لاتحارجےھم ںیم را ںزلود ناو: یاس ماا
 کک ہرءاتر لسو کت یہ ردا) اک جام یا کپ اگ یھت

 زہ لپ سیمان نیس تم کسر یک
 ( بس

 کون تی کا یی رمد نیا : بے ارن یاش ما
 کیم اردا ںی ر کربن کت اہ تدابیر ت ای ردا
03 

 لع یے ککے رر کز يزد تل باتس اہک گھی ہل
 ےہ ]رس ن لوس کا ترا ےس تی ا ںی تمس وت ےہ ادرک کا وطنم باک
 : ںی مدد فصبر وب یہ يم يک کی ینا کب کت رم لو یب رونے تی اکا ںی ویچ سو بک سا ید ے7 گی اکمل اپ ۳ سل تر وص و فو نت چ تگ اج کبک اےاهچ با
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۳٣٤ 

 سا ارذر جل اہکت ایا د ان

 ۳۳ رش 0 ےگ

 ۔: رد فار گنا ی اا
 2 و

 تاک کو ور گدای روا نل ام ترکداو

 ما کت یارضس) ترا ہلا تایآ نم ن وس ف

 ےل اج ےک ایب تند عیار ا ۱و پت نابینا

 نرم اڑ لا کی یب اريح ایل
 ۔ںہ ےہر سورن کت ا طم جر مزار ں دع لج "شا ںیربیرک یا 3ك

 کھر داپ الل د رج لادن اسد ) یر اج لت د ال یر ر ںیم ںورھگے کن ٠ٴ

 ( بیڑے ایف می
 مک ا روا نآرق ت ایا کا

 9و الی مکی کیک ےس اج ایکت دست : ظ انم
 ننک ت نسر نار: ں نم ےک تدال ی تی اسار ی ا ماا .ol ۰ سا رہ 7 رم ۹ 2

 7 7 ےس روم جز. ہک ہہ ازم پس راج ایکن ایہ ی ٹپ اہ راج ایگ

 عات اناج ایکن ایہ نل اھت ات اج ایک طن یب کت نم حط کن آراد ںورھگ

 تورا و اک تل ےک ماع ںیم ررر سا چپر ل قمر ا اگ یا رو

 ٣ وب هی ر E موازی ےک یتا ےس اندا یر کردا نت سیا مکا شا ہکے رپ ادا اگوہ ایر ورم اہ هشم

 ۳۹ پکن ج تسد بانک گچ ل د ت 2 بانو | چ مت افت لاتحا

 ۔ ےہ لضار ںی نبض فا

 بسر ےسد تدا ہٹ م رکن ارق دار کاد کت ا یکے ناب زی انلوا ںی قطع هل
 مپ ےک بج ےہ وب ید هدر تیک رے شاق ییا ہو ی کے ن ابذ شاپ
 یو ےک و تا ےس

 دو اڑ وار علوا سے 7 ون یا پآ یوسل ]| نع قطنیامو

 7جج رک
aa-elibrary.blogspot.com0  



۸ 

 نم رک الم ےک رت ترک مے راہ یاو یی وک ان
 .ےہ ماد هدا ےس تیل لا تس

 رس لوضا صنف اةشسا ( زا هرالع) روي سما

 ا لا او لارقا ےک ایر پردا ) تسایکل رپ یوکے رک

 گز ساز یہ ٹیداصا گپ میل رو و ۰
 ( ےب بدر اک لوک را لر ۱

 اجرک سا ےک پآ جے قد کد 1 ارهنا (۳۰) ميتاج
 چوب قد
 شا الا لپ مالا نا ون قو هد گن کر ابم ناب یک ا یھب اب زا

 ےۓ نابنگسب ےہ ایل سا نوبت ےگ ی ت ! ید | نویس ب انا ہاں وجے

 اب ہت دکن رت طا سان افدا قرض رخ نر ها کد تایر قو ی
 سات دال زا تنسرد ےس تاج کت دال جزا یکن آر تولت غ کر کت فرا ےہ

 دپ اکی وطن رر ( ےس قطن نک تر التر کت یا ما ےل ساربا بنام نوفرو ا 7 ا
 : ام ادم ناو نایب تمام هللا تایآ یم سیرت بای ایا هو ااغ بل او د تنس
 دوا ےن سو چادر اض وک روم عادا کد دای ےک کن کت یہ ای
 تا! کن »رم ښتو ءا ایا کسر اظردا کس وہ سم فق او ےس ںی ا یک اط ورد
 سے سس ےک ےس ار نایب یر اک ارو| ہو الع ےک سما ہک ےھت ےس اہ رک ت سنہ ر
 نرم ےک ںیہن اہک یش سج وہ ںیزچ لقد تدارک یا
 هات ناب روا ےن اج وہ ماسک نیو گو رم باد مس تستر لس جزو
 مار ںوہ ےب سا نم نی کتی کے ہ یو یب اک یم تست یکے دا
 هر اس ےک تشدد اے ہاھچ ان ہد ےک ت ای قام اک ت مط شاد گایلرک
 ۔اتسپ
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 A ای هر ازم

۳۹ 

 دو ےر ا ٹا ۷ل بد | : ی اتا
 نونمّوب  کپ دال «از

 رجش ایف کوم یہ
 ین >١ ے۷۷ رم تم نی
 بحر ہم بسلا

 ۔:ےبداشسرازب

 ںتنفن لوسرلا عطب نم سر
 ٠ ےٹدا عاطا

 پاش ار
 نرتلانسنلا ینصاف سر

 مسل بیعت نا رسا نع
 باذعرم سیم وا ظنتف

 ۔ملا

 نند گر اگد دور ےریت برش سیہ ۶ ںی
 ںیم تاع 2: ان ا گل ایس لوم2

 ورا دو ای تایمر د ےک نا
 سیو ا ےس سا درک سن
 یو لرد ارد
 ۔ںیدرکدب مس پآ( نکے سی

 گرما ےم ا یک تغ اط یل وسر ےن سست
 ۔یگتعاطا

 . ےرکتشا 24 پآوجدکں لوک نا
 اید ر نا کے سس ا اج امر ےس دد ۲ ۶ ط

 بات مورد (ںیہترخآ) ای ےن اجتفا لر
 یابد ترک

 میر یا نوسر تنس قادصم اک سکس مولا آب ا :ظ ازم
 SE درک کے گا موم ار چسب ےس اب ندرت پرگل سو هسلع
 رش لوس یہ ےن عد لجوڈدا کم : کے اکے نورذب ضب ےک ژن ےس رایج
 لورم عکس یب که پز سخت بت از دن سا وہ اتو رد لصیف پپر ساید می اکے نیک سیم ےک کلام
 ےنرک تد ہدصین رد ت بشاب کے یا اد ےن راست دصیف۷م لا شا
 لا تع الط | کل وس نب اطم ےک ادر تیا یخ کے نل سا اگر چپ دی انکل اد
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 اف کل سر یم ورع ترا نل سے فان یک شم ناز ا٢ کل ور آه چ ته الا ۱
 ۱ س یکی یدہ شرک اد ےن ہک

 از مع لوبوز لوسیروما ےن نجوزع ا یدالعےک ساز یاش م اا

 دس داسا ( ےب نکی پ ےس لر ےک بد اما یی کل ور مارد ا) ےہ ای رپ ام

 سوا ور اخر ا نید ملزم لوس امو هو نت لوسرلا اتام
 اچ کرن ےس سا رک سرم ےس زر اومتناق دنع ماش
 رک چ س ارپ م کھ بس شر کم ایک ایہ بوت یم تب سبک نار رظانم

 سج ییڈرزاب ےس لار رد ںید سپس ج یی کرا

 نایک نر ےک دعب ےس میڈ نور لیپ ےس ید اپ م شی دا ۔: یاش ماما
 سس

 - ناب. : ط ام

 کما لورا شنا لوس مپ بمد مکے بس یب تاب راں باما
 نیر لوک بب ب ££ ے لو ی طف ںی کا ایگرلےب ضز ت ایا
 ۹ ېس ضز یب کر ایفا اک ا رگ ہل ید یرعا سید

 نا ید ام

 درک ت اگ ار مادا لس ہیلع شا یلص ثر١ لو وج شا: ید تما
 رک سو ہیلع شا ل١ل وسر ےن ست صف ین سکے دہ ای ےن ےس مٹر سز ےک
 - ےہ ایک عادل

 ےہ ا ےک شرف عا ایگ ا تپ وا تب سام رت دی ھ روخ

 ےن ین امام ارپ مقوم سا سکه ےک رشید ا کپ آی یلص یب رک
 بس نک نوش حط سلوک شد تیا کیا یک ہک نآژکل اد یر یہ ام سا
 ہدردا ےاملسرہ کہ كاب کم لسی ہیلع ا لسا لو يابد دع اد مع ےک یا کي ود

 : ۱ انس میلعم سیم شا ۓگل وتوت دا
toobaa-elibrary.blogspot.com 



۱ 2 
 داعی راسو لع | یلص ٹن ا لور مکا درک با س لد ےن پا سل : طب

 الو دسر ایوب لات اک یک با ددا ساک دہ الروار زا ےک ےرامہ انکل وبقوک
 (س تد ناجا نعل ےہ رضا بانک صا کس جن یز ان ام اکڑ سار مدا رپ

 روا اکے رک جر ےس ؛ٹیدح ران ا) ہ دیقح ب اس پا رخ انهسپ ےک سا
 ایل عا کے کل ہت ےک سا عاد رپ سا (تییدع لو )ترس کف نم ا)
 (نوب گن ب شیر قفس ابر ےک فیبر با ای کب یا

 کت فرد علعت ےک طظ اذا ہنی | ےک مرک رستے یتا ما اف انب ےک سما
 7 سا ما دا ! زا ےل دارم نم صاف ےس نا ی مع یم مے نیس

 ٩ ےس دایک
 دو( ےس از تح اضد یک( ماع صیصت مس ںی ب اوچ ےک سا یا ماا

 ےل اج ذذ ماع ییا بر تافد ا اسب ءےپ تع د ی ر سیم نا لو
 صافی ارمصم ص اخ رک کم اعم نا اک ادیت سو ردا ایڈ

 ےہ اب تو یسا اندام یھ طے ماع یسک دیر دار دز
 و ررجوم یم تنس ای باتل بلد رک ی ا پچ

 یں ےک چے اس ےک سلا ےس می ناف سا اشور ین نکس یت شماری سا

 زاض ار اش ےہ کیک یخ نا ( قفل اب کت خسرو ی ماعا افلا ںیم نم
 گرگ اد شیت نی هنر نیک مامت تم ال ااو مجاز
 نت یک اپ ںیم تلاع سا آر ںیہ رخ زا نآن یم مایا رکے نگل یخ
 رکے وپ اعرب لاوما ےس مات از ( تحت ےک چوک لا او اد ) حر یسا( ۴۱( 7
 ا ادیمو ںعب نمر رط یار ے کیم ان ال اوما ضب ےس ںیم لاوما نا
 تہ عزا کس ہے جد کف ارم تیں حک نا لا تیرو ( سرخ نوعیت
 دار طر سر زود دصو اا ر عاش سا ےہ ایت س کاش در تد
 ڈس ںضثراد اک: نون نکس شر صز یت مما کل اد
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۳۹۲ 

 تم اک رس سا ترراد لوت ل ات رک وا ارو یہگثراد اکداز مال
 - ای گل بدان کی

 تذعنارد ا ںی مس در یعیص ماری حت ای ہک بس انک اعطا سا)
 رخہآرپ تل اخ اک ی ارے نیہ دم: س اڑا انمدعب ےس ں١ (چب انس ےس کب پ 3 4 ۱ طظ رد ہہم 7۸
 الکی ییا ی هو کا ےس لب نا بب هود ےک یر گرم یک ں یم نیبدع رانا ا ۰ ۳م "یگ ۱ 7 : ےس اتکر نی ےک سا ۔ ایہ عاد انچ طلا( تیدس تیبا ) کلم ساری
 ہو یم نر( ہک سا نایب کس اي

 یار ایک وو رگ ما ےس سا :ںژ ترک ف ایرد ےس ن ایماروطدر ياش ۱

 عند انت تک ضد باران یک ظذ سا هر ۔رظانم ۰ ۰ 2 ۲۳ 5 2 7 ۱ آنا
 گرو ناف س )ما | ہد کاج ایک طا۷ اين جالرگلا ست لٹ ۱ اک ےن سش حسب
 یدزرم بیر ای ےب تقد نیل تیمی نسل ا املا ربع
 ود گن رپ نیل تاج مات یل رد تردد رج ںیم
 ےک نآرتےہ روگذ لب ن ارت ج س هر ضرف ںی تھ هد رک وم ادا سرے میزان ت عر
 ۔ سض زر رک صخ ہی ہد 1 ںیہ ف زج رک صو کود الغ

 3 رت رو قلع ےک ساوہد وم ںیم کن رفاه کے اس قبرض رسد
 ۰ ےہ اک ۳

 ب رت یھب کن ار ےس رود قلعے نا یم سون کم ںیم نرخ اسم ازا یکے اہ 8
 وں بدر او تاطا رک ایرج یک تاز ی اروا ےہ اکی یف چه کد ب
 ۔ ںی ےک ود راد رپ لو ی

 ےہ کور رک رص مال ہد کج اڑی اع وک مازلا سیا رس ہم سا انکم
 توو نباطم ےک زر صوضنرب رم مامتود کس ما ان لوبتوک تر 4 22
 ےک ں وشرح ئإلوکس اپ اگے تاج نا رانا کن آرآ ند چپر ویو ور ےل ام رک ا ایٹ
 ےہ لوبق ل باقا الط تییدع کا کیا ی وعد کال اسب انرک رتا کے کل ویت ۱ ۱ طر وع رو 1
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 سا[ نال یکی پس نکس ایر ایت هس ںوھت کس وج یا هال
 فرم معا ا رع رک یو کک نی 7 صیاد ماغسا نوضو هر
 (هس زا ماع ص ید | سدو یمن ںیمر رکن آرق یک عش رک اھ اس ںیہ بچ ب ےک

 وک سیر ےہ سننا نیا و یارک رسد ال < و زود نا ر ام
 ور یز ےک رک ل وع نہ پآے ڑیم نقل یگان سک ۔ج لو دایک ا سا ےک یا یک اتا رت کیا سکے ںی ں واکس ود تا با
 ۽ ےس نک اج ال الھددا جابر انب کل ید ین یسک مر

 رے ر وچو لیلد لابی: یا ماا

 فارس اید دا
 ایل اک ادد نارگیل توس ار هبساهرگ خو ھب برق ےسرل ؛یئاشماا

 ؟ ںیہن پس ما
 ۔ےہ ماس ام ام ی. ::رظانم
 سو روا لوٹ اک تخ زلف ےن صخر س٢کی رد یار درا: ضش ما

 ےک رکا فرجی اپ ےک سا جے ایل نیا
 سارا اگ و ٹرک ت( سد ےہ ےک تفت اقا رام

 : کر ود اول ورانو ےس ل وتود ےس لا وج سیم ضب ےک
 ۔وہ ید یپاوگلغاب لو ےن ںوہ اک ا ہک درن نشی ایک: یخاش ١

 ےہ نک اپ یی: رام
 چیز ما انب کل یر لرد | یطضوجرکل فرد اج یک سیا مت :يت اش ماا

 ٠ ہے کی اہ کس از قر طق ت داش کت مک نوپبرگود

 مهزكا لزتفم تان لات ةي ناک هی انل ںبا فاد :ې داما یم رک ته
 : نیمو یرثشد ای رے وا وتمآنیڑلا تی قح اب کیں نم س دقلا حور ہلزن لق توماعی ا۷



۳٣۶٣ 

 هايي گا کل وت تد اش ھی کے یا :ظانم
 ۔ںیہ ےترکل وتا داف کل تپ ران یکس تے عم بصیبآع رم )صن سیما کس مکس شا ب اتکا یک یا ما

 سا ےہ یراچررد| ےک یت مود لاوما مانی ماع کاک ت د اض لیتی گم ےہ ایا ںیم ے لاب ےک هر قال” نیمکت د بشرا مکن رض ںیہ تلی یی رس نآرق ص ون ماس اےک نت گریز ةتس کت داش ا یی اب یک ابنا ےس نب صوض نکن سین سن ف کوا لم ےک لس تا سصاط) :رظانم (
 دافل 

 یب ام کب وصخ لام 2 د ددا لتس اص اصت ںی
 یکن ز پا پز ےہ و یرہ اظ ضخ انب 1 ترا یک اهر و اش ا
 تر كارا ارگ اراٹب کت لادع یررباظضکپ آرد ا شرو ےک مش رک وت ای
1 

 لر تم کد ار کیم جک کد اوست ۱ ايم لس لا ترم بل
 هاب وک ت ساک یلدا یک ےس ساس ےس راب ےس ( ےس کل و شمع
 یے ا یم

 یسآے ںی ن | ترم وے کل وبقوت تب رد کن ورک ضب
1 

 سرب رس ےک تیرح دم حاکی
 رب کما اه اپ یب ےس مارو ےک فرم ناف تاو د بیر ےک
 مول عم لاح کیف ای قرص ایا دیر ےک تن ب کا
 ویلا یم تم ںیم ے داب ےک ےک ل ریڈ ےک ٹیم جید وت شے رک
 سپر اتقا نر امت یے سے ا | عیار دا نرو
 .ےئ اب ےک

۰ 
 که ےہ کن الم اا ےک تین او اشا و ارت نکا

 شیر لو | اننا رک فیرع یکم سش ریلی نا یاسر تلا لو
  72سانت
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 ںیہ تب ب س انم ارگ ی تا قلعتم ےس رام
 رانا کو شد ماتر چس اشوک د کتب ہنی ےن فاش ماا + لا من

 ہنانناس ےک نا ےن سجا ہد نشے رای ےک صرف( چتر
 ےس تر فش عم ساد 1 ید تس 17ے ےنار یک تنا زہر یخ جیسا اڑ ایک
 : پنگ یم عل سم ا جیرفت ارات باک با ہد اچ ےب ہور جم

 سای ابا متری هدر سا ےن ھڑدا همحر یت ات ماما

 روس رام اٹ رد اف لظنروا کلی ںیمہےراب ےک شیبدص اک
 ار لا تارد اساس یناشس ماما ںاہ ےہ یل تحاضد کک ا

 هری وج س لس هرکه آم یک اک تس یم ہفانم کیا ےک
 مانی بت ۳ کے گرفت یک ا سا قسم سینک ه ادرفر

 وردا بوش فرط گه روتے وگو نا سران[ تی داسا
 برق نیل ی کر ا ید نام ز سس ومب عکس ول مے رات
 مم ا ےل ےہ ا: یے وک باذن ےک لزصعم ےس ورم اک ۷

 ردا نی کف یب ںہ ۓوہی بورد فشن نیو لر ذا لارا :
 اڑ بے بر ٹپ بو سرکه س زف اندروا سیر اس ےک شیره را
 ےک راو تعم زنان اکی فاش س اا دداو پکس بش سبکی ری رک
 - دو رعد تل رب کر قادت ےس ھو

 قسرهسییک نب سم نب ندا دبع نیت ئا کل ایخ س ا
 کتبر ے رپ ید فید ا تل تخم لی دات بانل کم ہل
 س نیر ل ع
 ءس قالس 2ا علرشتل ار ات هل
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 رارصتخا ےس یوم ر انمڑ اب رک

 سس ر دل ےک ۓرا ڈنر اس ےک



 ۴۲ل
 3 سیب فن وم تم رام ںیم ےمراب ےک ت ذس ںیہ بات ا پا
 3 ٠ ید رو ایک نارد ت از یک تم ینماشس کر اک اش رصد ا
 ا نرتر اش مر ایج کفری ی کزخ یہا راس
 ِ 5 تن نرم ید زعم نل ا ےل ھی نا ای ںیہن ےک ( لن
 2 رشد ژر و | شعب نرش ورو | طعم ٹپ نیر دا

 ۰. ےس ناش مد ےن صخر نقاط. ےھت ںیہ ےب دو 77
 رب ےکر کند ون ےہ ایر ےنںو ان جے ار وی یک مخ > پس امرف فلم
 .a بس و
 کاک ںیہک یر را

 4 ساگر »3 ام ار ددد رت یک ھا هرذرکپ 7۰ مایا مود رحم

 عش یلص | ل وسر ےک فیبر ھچ یہ تارک کوس هد فرم دای ید الا یم سد

 انس ےک رم سے راب ےک ںولدار نادر ی نیو کر ےس مس
 زنگ حرط سا ےن و دزرس مد اپ ایل يکي يک ےس یو واری یے دبا
 ماما تا يی ورک د لڅ شع یچ وجے ںولاو تل ٹوھکس ج ثییرحردا لر لاو
 ندای ییا رسوم ا سم ای کں وید عر انہ یکلط تخ اردا ادب ال اد
 ران عرب سیرت اےک دانا تی چس اچ نر تک ن آر ترم ںی اکی کل وتا ے
 یار | لاعف اد لات ےک ماس ہیلو نسرین یا اڑ زم ببسپ اک
 نایاب لوس اک ) ناس 7 هو از بولت
 شناس ےن | لور رک بت وقت ہی ےستر یہ یکے س وف سہ انچ اکہ کبک ا
 ظر ٰصرٹا نوی پس مجد یری کل یذاو لاتا ےک سد ہیلع
 ٤ ترم اک قرا ںیزا هد زیرا ےک ہمہ اکا لاخاو لارا لک
 لوت منا ےہ توارتم ےک اک اےک ناجا ےک تسم کد ابا اھت ےک تای رک
 ی لسا ےس ےرسوجےےپپ بوضردزم فرح کود رگ حدس لا
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 ہی نکہ یب فی ناب ر ےس تاروت ےک نرو سس وس: ےس رک کل تنگ
 بد تر ےس نین هم بہار د تار تم کس لوف السا تر ریو اب
 ۔ے تارّقتحمه نا رشد دک ) نبد ےس

 ۔ےس وزیر رسا ی راع نا یی لایک ر رسک
 رب تیر مرا ہیلع ین شما ار ۵ ٠ صا جب اک ا ب 6

 بس وشنط یکن دماغی السد کا یبا یی
tsi ۳1رکے روس فرط یکن ید ملک ون ہد درب تک ید  

 ےڈا نشہ ۓرکتش یکم ا ا 7 الا کد

 کل سد هيلع ہللا یلصےڈدا لودر لو ہے لجو نس
 پ مک س سادات زی اسم پا وا کد

 ویکی درب یکل دو لوت ےک پان ےک نوف اخه اد ےس رحب ےس
 E اهدا ب انکم لار کی دا یہا اوربا
 اوو ناروا اج سزای انی مان اک وج سرد ا ںیم ید ہوالخ ےک دنا

 حیا نود عا چرچ ( وینو ناھا سایتر ہد لم ےک
 سید هست عباد ت الم ےک تنسیم ارا ب انکی چ
 مشاور نوا ےن رپ ےس داد مس لاتا کی دا
 سجن رق زا ےن : ہا ید ارت ضر ارکل تو یبدع یکم قہ
 زیرو زاگںد رک ایہ کاش ںی! تا قت اب آ ےک
 ساز اہ اتم نا رد اتا نے ساب

 رم رز ما کی گی ید میا کوک ہرظانم سا پآ ضا
 شا لل وزرو | تیک ںیہن ارب چسب ر ردد | نتت ےک ثدح فرمزادم
 یکے سد مالکان کشا روا ترض کل وزن سا فر گر لسی شام
 نآر نیر کسر وک یہ ثیرع ۓخ بیک نآرقانبا چ ینقینرد| یت لک تم
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 ےن نقل عطف ن یزم یک
 ۔: ہک نب مالع

 اک ری ض ما تط یک تچ لس یس ناک چلت ایپ بج
 سزا یے کر وف ںیہ یب نرس باراک اجب ایک ود ںی
 کس ںیہ ا ںیہ یورو ہیلی! لا لسی تعرب
 دا لوسید ےب 3 اش لجش ا کیم تک بد ےس جاد مہ ان ۱

 -+ و رکن ایہ  تفص لس دیلعےڑدا نص
 و یل شباهت یر هد نع یعنی اس و

 تور پہ کر ورد ایه نا یوتچل |

 یک ای ےک نار ےس لو قد وب چد

 یر مس اب یک جد دا میز کیش کیری رو اہ بات
 نم تہب یکم سفد ہد عمق سا ےک مکہ عرش لی لرد
 کا بس قبض بیرت گن اردادن افلا ےک ات یر کا(

 لی چ هرچی اب ےس تست لاو | ےس فا
 ور سه میش یا ل وسروچ ید ہد یو ر
 بیو بیک گن ا ہد اف ا ےک ایا ےہ رب ہک رز ےک لقتفد
 تک ال ںیم طو ںوزان )هو یی عزم یکن )را ےے تررق ناسا

 کشیدم بتکد اک | چے و از کل یاد ام) نما ل اہ یک
 قر ہی ٹیم کہلا لر ةگہج اجور م یر
 ےس م ہد وج ےپ ار کت اضو یک شددارم ما گرا ےس فیرع -

 ۔ےداشصضااکٰ اا ب ےس اچ

 نوک ید در ھماری وما ٠ لزنامس الل نیہل

 ے کوک ل زام ٹک اوجوردرک ۱ مشلا

 و تما دق
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 قو لی رود سا ے لادن رضا کے اڈہ مولعم ںیہ یب سین رر
 ایک زرا ع اطا ید کم ض لب ساز ضز میسر اھ کا دب ک
 و سد اٹ ترا

 لریصروز ورگتع اطا کش ادا | وعیط او ےڈد !اوعبط اد

 ورگتعاطاگ لوسرلا

 از یو ین نیت ےک ند ایگرکد 1 ں٣ ٹیداع ار اٹہا

 تی (یسد گا س ل اھت ٹا تع اط گن تایم ذغ ا کیا ےس اسی

 چاک د مچ و ےس لد اردو زه اے ند مت او سا

 .: و ساز یلاعتر شا چ تمز هد چ کد رار منال

 رئاررگت عاطا ؛ لاو ایا هسا هد اوعیط ؛اونما تنل اھبا ای

 دا گل ور ر کت عاط اردا یگ اح ھ ١ھ لوسرلااوعیط اد
 - نما باا شا مگتمرم۷۱
 ےہ لس, ا برریںپ بس درک ت عاطا حلب اس هد وعبط |

 اال لورا وسر لاا یعیط او بس یتعاطا لگن ارت ل

 یکم ریل عر شد ؛ لسی شو لوسر مس چسزف ا[ سو اک ود می درک

 ۔ هبسشیره

 ر است کرد ہی سرا بارا تچ ادا ساتم ٣ الدا د

 بوشن)گم ملز لر ضر شدا لور یکم کج راجا ہد تی ےہ

 هک یل ڈو لسٹ لہر مکا ایج ےک سج  امجا ہد یاب

 یہ لرقم
 1 سک رب رے سیا

 ےک سا ےہ ار کرار سش ا کت ینا مد یکاردخ ر جرا ناس موج
 تقوی الخ اد تعز از مرچ کں یہ هر اچ نوار سا ےل
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 روا ےرکات جر تح یکم سد یار لس فیصد امین
 سر ےہ راکت | ےس یس اپ دصیتو ںی ںوزف اب نرث هد نا

 اشہر وو نار آر وچو ا ے وپ وج ل یکدردارز مئاتت ج د

 ہنآ 7ل ںزلدد نا صفی سان ہد رح ایک کت ردعیف ےس

 یسکےس ںیم ںازلدداب ےس تن اجل اعر کٹ ار ےدذصِف ےک فرص

 رک اونا سر کوو پان کہ ایقخنا کت رخ اط | کد معیت کیا
 ےن کشی کب کیدزن ےس اب صنم ولرو ر ونو ووا

 ۔: ںیہ ےتایرٹفرپ م اتم ے سود کیا
 ںیم نار مو کس یگ نیا ملز وم لٹ رد و ہک کہی عج

 جر وس کا مار صدا رف رع عاج اب ہد ےھ سی 1

 اتت عر کیا کن اچ اردن | کت سار رب ےس تفر ےک هد ےک

 فا ) مک ےک ہد ہی ہکدبکت قد ےب تعکر کس درد | هر
 ے قارصم ول صاف تحت چ الصداق ار ج چارہ
 نآرر رک جر ںیہ نرم ی کت گه دای کے ا ےہ قیر روا

 سک اک ہدیرق یاس جوخ سیلا کس ایک عقل ےہ
 راس لر بل العمل نون ادم )نرفور ابد ناچ یک سا

 لام تما دا یورک شم نر فک دار اوا عم نیلا که ضز اک
 (ير رل م اد یم لام ا تیب

 وقت یو یل ا لالچ ظف اع

 ےک ےس تسذس ہد وجوہ وا ما سم ںیہ ار اف

 هک نس سا بسر افسر نآرسق فرشدد | هو هرکدام ۱۷ سه

 رم عن ےس لغ ترحل رر تو کے ہریفط نور نا

 ےن ؟ےم ید لنس ےک ملی لہ شا یس یکم ارس
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 بش ایڈا جلا ےس تم جب ئی ودردا)

u 27 2۰ اکی دا1 مال 2 مرم رک  ×“" 

 ور و کسات ص الف ےہ يلقن واش ما ۵ب

 ےہ لاعنآقیص د با بحرجم نلاطم ےکن اہک نآ دوت لیصاو نایک

 کا ا ید کن ایم نآرق و ےن ج ںیم وک ماکحا سا یم تی حرا ا( ںیہ ل اخ
 کرس ناز از رسوم کم رام تاس کنار ہک تممص حل سروشل| یت

 گرم سر عین اتم یاد یی ید قنا بس تر وج سا ایک
 ترو ویلا ےس قوپ ر یک( ر یب f اک ےک اےس نہ رر م احا هی ا ںیغیبح ۱

 فیلم یک اعلی و کیو یکن رک یدریدا عا ان

 یلت ی کا اف کیم ۷س جاۓ ل ید ین انکل ما تقیق آرد تام

 بک جرط سیر دا امن کی کرک اک تر کیا ےک جو شت شریک ید
 شاور آں یہ نت بر لی نچ قا اص و و ے لیل سطر ےل یا ل س

 اہل ںوہ ف اغ ےک لید نفی هک ایم دق ےہ ہد یکے سوپ قسم یل بلو نطق
 ۱ یرما ےس تحاضد کن آر فرح

 و یداعارتاوت و رو ا ال ات ثیدح نا رگ مری ہگےہ الت نو ل اش س یس کر رو

 هب اس ےک تبع ےن رات اش مار ےک ںوہ ےل ہت ب س قو تولا تار

 ٩ بت رد این ۷ رداع مات تیره یکم کا داف ےس یک
 ہل ےن جے ام یسک طن یک وک یب دامت رت گپ لپ ماحس الا ےس سس نت

 ٤ 0 (ں ونس عجل رای سی ا ا یم وا امت یک نظم د اید زنه نا

 یکق لعتم دیوار ےک قد احا رت اوت ازل ےہ ید ون ےن ای ناسا سے یر ےس ںیم نا ہک

 یب رع ۷ج لب تار کک لد رت بس نئایج اے ندو نام اک یس دو ٹو
 وہ لوک

 مارد ات رش“ لاو ےک زن انم ساس ےک یت ی ما 2 ھی ایت یخ روا
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 کت بد ایا تا وم و کس ےک راک رب جس ہپایگایکن ای ککے ج کی تم
 موت تم رکے  ےنار یاب ےل راہ ںڑادد ناو و نیا ےن عقد ؛ یت ی
 تر هر نس شش من دام تاج تراک ی کن تیداعا

 ناب[ دام فلک الصب سوگ نت رمز لس ا انا ارس صوت رک
 ےک نم کان سا ےہ قو بندی تاک سام سا 0 مے سا اکا کک یی اھ
 es) رانا سرور و تان اروا لوزاض ا ایس یکم ناک یب یم کی لوق وا هک
 . تایر فر روس ی ا روا ںی نال ام ےہ

 دو اکا اد یی سرکاری یی سی ترے ورق اک نام ال! ہت

 ایج وس اں درک مہ لوب کس ای
 رثا وتموت کی زن لو نا کے ےل ساب ںی ات ان انکل دبن ۷ٹ مرع اےس

eگلو رسک ار رپ فرد تو ساک  
 ےہ حرب الف اب ارس اش ماد ىع کرج(:

 شرر ھم یر کم هل ہللا نس لوس ے لجھزع ا تر
 پز وی بنر دا ےک شے پآ و نا پس زړ سا اگ اج اتا سچ اب
 جم شش ا ییصودا لوس ےس نو تر جرو ںی هساو سا لت ا ںی ےک

 تو شرکا داتا رام کی اکے مکا ام کپ اے ےک ناپ ی اوس

 لوبترکے دا آداب ےک پ ۷ العز ےہ ام این سس ںی
 شصت یک کو لیمو رج سکوی ٹڈ اچ ورا رک 2
 ۱ سد

 ےس رر نن رک سدا ا ی ےھت ےک. سک مع ےک نزن ۱

eترس ب اش رکر و! ےہ غرض نر 1 اد کرک سم  

IIIS ۲هن کرب  

 گلوب کی حس قاغا بس ما یز ہا ۳ ۳ر
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 تارک زن تاقوا هرم سوم اکا نا یھب ہد و ترکہ اب ۱۴ فرداعا ما
 ےس ےن کل وبقوک سو اعا گه نر کٹ مس موم ی راقم کر لاو

 ۔ںیلس ندا ددالخ
 تم ےہ د تاج 7 را یکم لند طرز ۳ نظصیلرشوخ ۳

 گر رب ید دی نسھچل ام اب الو کس اروا سر تک ناز ید ی یک وہ ارگ ندد

 ہود ی تر تان ےس لسو یت کل ام: :ناج
 ےہ نش اب تداہشی کل اص چس اج کل وہقےک تلح یب تداہُخ کن رگ

 نک تو ناکا ایکٹ وبا د ی نر رت و وس مو

 حس سو ا ہو یوم دت دارع کی وار

 لات اب ںی تیار ر ےس ہد گل ا ےہ اسم لص اں یقلر وا تومشوجدعب ےک سیل اتم ےس

 یک ومو ددا ز تس "ارپ مت تہب لاتا ا اد کوو ا ںیم وہم اگ

 دا صدد انگل ویت مداح | کی ریو ار قت تے یہ تاثیرات سض حرب ی وہت وک سدا
 گم تیبا

 رح بر اس اض ا موت اجے تم: باب * "کاور گم اص وصخ

 ۔ ےس ی

 ےن ی اش ثا کم بسا کل فسا ےک رت نم ےن یاش ماما لا 3

 ۳ ید ںیہن اد پہ یکن ایہ لیتی کرہ ںیم یکن تار ۳

 "نا تل ےس سایہ اد کج اکا تا کر لسی هایت دا ا فر اک

 پروا نکا اکیس بالود وچ یک ان نرود ماعخا ی اپ کے از

 مس مم نل ںی کک تایر ہو کار ےن لپ ےہ یتا م ستی یز
 و : سبا ےک یم اف مک اکو اچ ۳1

 یا

 ہم ےھت ےسس ےس ت ہے سس
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a a 3 1 نم 

 ورکر اکا اکے سوپر ت س ترس
 راستش راک ا

 ریا ےہ ہن له گچ اي کس ی حر ترس نرگس اش یا سد م٠٠ ھشس ر
 غرق فو کاٹ لو سه جز نکا ادد ل سانما لاس ےا ےس مور اصر دیشب

 ل بتایا اگے تنسر ایما سس بن س۴ یم ںولاڈنم نا ےن عل شے اتے

 مار سد ایسنا
 - ۔گید باوک یب ےک ایمر ایم اط کتا کی

 ۱ و هسداشداکل اعترسا ۶ ریس ام( ار
 سز پو کسب عارف س بارک سه سف اتکا انطرخام
 یوم سى' ییسش

 و همسر اثر اڑ

 - تسنات یش لک اناییبت یوم نیل رها... بتا کده
 ےس ںی ماکت | قدروا ررر چر قلعے تر ناگ 0ر 72 رم ںیم آں ود
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 اس ےک حام وردا لیڈی لا ت ابرہ کن ید ےن یلدا ہری ردا چک د اه
 رد ہر آپ جایقعا یک تسال زر دا کی سرب کس سا ہکے ای درکن اب
 صقا بان کسر اج یکم تک جایز رد | یکی بب کن 0ر
 سرو سہ سرس تانک سر لیفت روس 7 ندزینپ ک تب "و لا کس

 لاغر )اسے ۲مال اوچ ناو ین ااغ ار نما قو « جو یا رخ سم ترومص
 : نه سرش ۔ ریش[ مرد( ۲)

 ی رس تک نر کون سہ ےن ` لان يرکنلا اندر نګ انا
 - زظ اح کا نوظفاع

 یں ار کت نمزآے ایل دذ کافی مرک آزغ ات ٹا ہک س ق التب تیا
 عمل مرتب اکے اح یک ای انت او آ وہ تدا لید لند رط

 موش سوپ جد تی هاشم شارح ٣٣

 یکن آو ) یک ید اتم اتم ےہ بادها ےس از ره کے یا تر ناز

 نبرد جب هک لن سا را رش غروا تسر اف تب صو تمنس ( جرط

 ےس نرم عق اه کز اب لرو ریت سس ےس د م اس ےک ٹک ہت لرو ےک

 کارا م ےک ںو صلہ ظ وکرل ےک نمو تن یوم تلا ان ان

 زس ٹوک جک لس ےل سا عبد میان کل ال دمتس ا ےص سا روار قریش دا رطح
 .ب بس داشتم ا اک اپ مثل ہا وون نرم یی | ام دم ےہ سم اب ی تو

 ہنر یہ وتر زچں طب کی سام فقر
 : ےداشما قلی داف

 وم ےس رکی دوپ کهن اگه نظم ۷۶ | نوعبتت تا
 ےیہق جو گح طی هد بجا کر تند مقر وا یطت توب کت نم

 تان رح ساسی توت کن ارض اے یس ر نوم ت انک کن رت

 رم اند اا ارت عم ےس ےک رشم ےن اسوم یل مرکی کے پاپ تبا
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 ںیقکاروا) بر ل یا اک عن باک ان اند ما ید هتسد ا یک س نا ںی نیک

 ںیھکں ہن ق لطم ے
 7 تز طح ےس ایکل تن ےس تیادر لا ترے اف

 گم ال کے روا مي ذکر ری ےک فیفا ا ا بم کا ےن نار ر کرولا

 1 ےیل | یں یمرع کس ادد سا تول کریم اکا ارج

 گو ز:| رب ر7 ام ارب یا ا ےن سر ج ؛وہ روجر ٹیرع

 ےس سارق کن ایبک جم ےن رح رط سوپ د حط ا لس ارد
 ناسڑراز کن منم راد ہہوا یت اج کک وف اک سییڈا) ےن ہک لت

 ملز عش یش لوس ےک ںی 2 کف یدح سری ر
 کوں دا میم ج اکیا لا طه

 ےس ایک الات اد ےک ییرڈ یب ےن تبان ہری تر کا
 ےن نادم ترطح (صس ےک یا اعم ترم سیا تب امان ہی

 تزحسوتی درآن ای نو تیره کت ئارد ٹی نا
 تب تي ےب سنا اد مکعاک نی ےک فرم سا وکس کئے اوم
 “ا رف عم ےس ناک علم ہیلع شا لسی ا لوس و ےسروب
 ۔اید ٹیکس اےس ت تا نر اچ

 نیک نرم مر انک ےب کو وارا کی رک شمس کک ن نورا نت رفع
 ںوموق پکے يا ھم نیل امام رسک ص ںیم ہا فرم |ایہرکک گه ہدارا

 کشا باتروا نئ درک ےک ی هود نی ئل ےل کک جیم وف (ےک لری تاد تا ےن ب

 د وکر یرصدد کر 7م گہ سے (نآر) بانک لا ست کا خ آں اے شم رب
 * کر وو ےس الم

 ےک یو ٹوک ا نیل ہک رع کندو 70 "کت ضح حرط کا
 مت دروس نیو کن سی ی سس داد تم ما
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 ایک اا

 ےب ر گارد هرم نم یر یش ھم مم یت دیجح قلع یکے ںیم نیا

 ےس تبع تبامآت ہاکں ج لول تکلف ی - ےک تی رکے کشر یاس لب
 ہما( تہارامظار یس ترص ےن تطحن ا .س تدرضور ون ل 21 گاز ا قلش

  ۳1ےہ ےن رکن باد اج اًیلطم و رکے وقت ولس تافح ضرب ایکس

 سراب ۳۶ راے رک یاد نبی ها ےک ےک کاہے .

 روا ایشو“ طالطا وری جس یو سر وزا یکن ت عوتن دت کا ٹرمے کا

 فک رم مام س ں وش ص لر یتر رزرو انتر اردو ںیہ سی دان کاکا بک

2 
 حا قار | ےس مان هو کر کشک تيد د تنر رط یت ل لاج تر وص ازا

 سا یکسر آر اتم ان اں ےس اب ےک ہی
 ( “۲او ترج رس شیداحا ضعب نیل ہیلع شش یلسم زیر وتو شہ اوج

 :ے ارے ہاں فم کیا اہم
 تزڑلکں تره نو لب وض تیری بق امذ قی عر شنبیم ٹیدحاںا
 نژرقےناسے راہت فدع جت گئ اج لیپ  قعوچن نورعدا قف اوم کاتا
 دا ےہ ترص یری ہد ےس اے مک نآیقلا تد انی یم رکا ا

 .سمثیدح یی لم ےک نر ۔یئم سلف

 وت من وکک ںیم نک ام تبان ر سر گان شید یسک جز
  1۔ی ا ضش فش یرع مورت اگ تاثر ۳ ن رک تیصس رگ ردااکوب ےئل ےک ك

 مک  ERIEپیک کن تر دا

  7م روش ارد اشرا م یا لش شا لود ںی ثٹرحر وا

 نایب شرع ییا لو ب ا ریه کب ج انٹہ دهم قعمظدعاقا

 ایکس در ےس یک علج کا ںی ےس اج یک هس ورگ “کھ ےن وف عت

 او ےن سوگ ا هاو تورو  هیاوت صف یلق الا هتنک
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 فی عی ںا گود یصتل سا مس٭ا ۷ فرصعیام لدقافاف
 وب ی اج ج وہ پک تاب رد دیوی کتی ود

 سفید یا ہک ےس جة ج 2إ
 فیبص ییا لوک پ اج یر ےس بروا اثیںم نعم سدح ذاف
 هند درس وس ی چا مکس جے ملاپ هلق الدا هتل هتویگش
 روا ران زگہ نیست کس او دیک ا یگ قاف هب اوقںصتالضف

 یی ن لکھ کے ںیہن ٹیم یکن ہک ی دو کنیام لوق
 ۔وہ ٹرریریفرو اسوا ا اک یمن تاب ترم
 هک رگ یوم تو یک سوری ۱ سی مک ید وچ او: تات تبع سا

 ان کالم ےس مک ےک نا پ تغ ر چن ر دز ےک لو السا ما اج گی
 ےب سکت حد تب 2 فح اد تب نا یا حس ید
 ےس ااا ےن کل ہیلع شا نصا لوس ںیہ چ س تیر ص دا کیا کر عا

 ےن آں توپ اتکا ر چ ی ترم یم ژر ا لحاام ۷ !لح نا
 کچ نراس یل اع ںی بات ی ٌنحامالاٌ ح۹ د 7 تک

 لپ سز ےن ثووکس توپ ایم ہی اتکا هتدا
 با ےس نی تاور گردد

 درد ی یم ےس داب ےک رچ یی ید یقب ع سانا |نئسمیا
 ںوہ کل اعر چ ید ترص ا ےک نایمکا نل لحاامالا مھل لحال قان
 او کرد ترمرد | گل اح ےن اج ٤ رحام ۴ حا کد هدا
 - گم ان شا ۔ےگنا
 بو ےک شت اش جٹ الخ ےس ےک وز تج ےک شیره دا تنس ےس قرع 1

 ئل ید ارس ےک ت شناور م اط کیا یک و تگ ںیم ر سرم الض کن لا ی
 کب کت بش عن 7 ںی لبف 0 اک و ںیہ دورتو کش یک اش ںی ےرکس قل کے سرچ
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 نی رکن ارب ےس لینا

 ےس اروا لوصا ی دانا عید نمک رت
 ضاع سا: باک اھرد ادا عم اعدعاوت اب پا اوج ر

 شود نایباکض عردا نت دن ایی اسے تحا ام ےن تھ نجد عا تھ لوما
 ندےماس ےک ںولول 7 ول ور شا سا رض : زرد | ساید وپ کمدی یتیم

 رپ لولو و سای فهرست ما اےک
 ا رضا لوسر ست وم یا تے اب ادر 00 لوس

 ۔ ےد ندارتم ےک ےئرگع ایہ ےک نری هک مہ دکن ید مع املی

 بات کج لند ن ا ای ےس ترسو باک ما مادو ےک ترد رشس اس یا
 ےک منا ب ارآب سے بس ہد ںی وا روا اپ انا یې تنسو
 زوم ارش رب حرم هاو بز ما

 رتن و اضقر دا تان ام لوک یر ما نامهای بس دی ریش ترج ےک ت ذس از
 ؛ںید سہ تی رک دوم سیب نرخ گے لم سما ) چسدوج ایب کرم

 ( تع اطا کش تعاط ا کل ویر ہک دوا رک ویت تا

 سے ار اش ماا

 ے پشه شیک رکن لتمے نرد ےن اس ےک سبب
 مات لحن گس ا ۔ دھوم لبلد ںی شا ب اتکا ےک عامر گا

 - شے از

 نگو مرتب مچ ےس باتک حرق کیا« الز اب اتک
 هریک کل تے گر کدر رپ ناوک وتلا لا الا نم سنا
 با اغ ںی بسر « ما نت LENS معر هند |طارص لا مظب نقاب

 ب اج اک سر ےس ادخ شتن و دی ازیزعلا
 بس داش یو یر سدر
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 ید راس f (نآرقر رک ی 7 نیہ رکندا کیلا انا و

 ںہےنم اسےک نوت مس یب ےک ںوگول هو ملا لڑٹ اسم س اتلل

 سد ی ای یرش اسےکت عا ورک نورگنتمپلست

 نگرش مت لپ + و ےہ
 ۔؛ےواشر اپ ماقمردا کیا

 گر جر وجہ کرا ب اتے پس دا بب اتکل!کیلع الزنا

 سارک ییض لکن انایت
 داعم حاجا حلس ےل ( ےس ایآںیم ںی[ لاج نابینا ) نایب

 1 هوازی تاجر مات ےن وہ رہ کن ے ناروا لس اک یو تر کس سد
 باتری هوم نیل تقوک ناز پا تخم

 ۔:ں ےس اف ناپ لو فلل یف بص نر
 زر اس ےک تحزم ےل ےک تو لخت مگا
 ےک ار ي قوا ےک احا ورغم رو طرب شیپ
 )ا پی م اکے ف ایی ی ابد یر طو ردا سو ےس نضر روا

 کرا نو | نوع اوہ اتہز ےاھکراد اوره: ب شا ءاز حط کچا 7

 تر طرز وضو جم یا 5 رفع باس هگ نص اره ےس ےن اھک

 را ناروا تو نایب ماس ےک تحرم ایپ اچ رک خد سرا

 ےس ید از نر مت یکن ج و

 باتک سرخ تھکے نر تے مع کا 2

 تل لیتر تین ارگ ےہ ا ارضا تاس رفت 7ر

 ھا ست یک( ں وکر یکن ا داد ںوزاٹ ےیج یارک ای تاب کا

 مات ود ورالع ےک نا وا ته را کارد رقم کر
 لنا تیفیک لوا رم ےس لڑا: ںی باک پا ےنادغرج شاز

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۳۳ 

 ۱ قالب س

4erید زب ب بج یی تميز کی ییا ا  
 را لوس تا ےادطردا ےہ رای ےن رک ہیلی شو یس

 سمت ےک پ آر دا ےل س اید ات ضم کت عام ا یکم نکلتا یلص
 ها ےن صخر ج تست ایر اررآ ےس در اس د اکسس تاس

 مک و درک فکر ا ےس سس تقی نرو سم

 ابا 4

 ولو شا کو شن ندا ا ںیم نہ یب ےیل ا ما 7 22

 رب ےیل شر شال ی مکا یدامجاتاردا ار رک زر توان

 ستار (صوصنمهدرگش ۱دی ایہ عطا ارکت عاط ا یک
 ضر ماکسیما حد سعی رک دا
 س رخ انک مزا ںیم م اک وصف | | ےہ

 “2 رپ گی باشم رک وا

 ) صو )ورش لزا'ے تاج یک سا یم ب انکی کف ا صج سپ
 ےس تر رر عرش الرش ؛لوسر ےک نما ہد انت رکم احا

 نم ین کس سا اک نام رو یو کت طس (ماکحنا)ہدش نایب
 کل وسر اکر د | ےس ایکش زوک سا ایک تمع اطا کل وسر ساپ

 ےس اسر لر لو ےن شف زی ۔ ید ایپ ےن اس
 ےس ارض کریک لو کک ےک رش ا ےن سا تقی ایل ور
 ما باک ئل سا ساید ازت عزو( نام اہک تعاط | لپ
 نا ںیم نکس ےن ہر یروط یوی( ا کی دا لوس ی تنس روا

 . . ٣۔۷۰٣ ص یاس شا (۱)
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 تنسو بانکے گا ےہ لاد یی اتنا هری یر کیک کار پ ےس
 ل وبقوک ام انب کن جات ابی رفت نا پٹ ےل ےک لوبق اک اوج ےک
 هنر طقم احا صوصن ےک ب کام اروم ارج سا جا

 وک کوس باک ےس تیت کس ب نکے نسر اےس بشی
 7ک تنسرو تسا اج ایکل ویت ےس تی کے ے وو ض زرد نک

 (ےس تیک س وپ نولس ایپ جاو

 کلب ہہ سز ھر اور رخ کیپ نا نٹ رم تفافح اس سکس سس ہو و هرم ا۷ تاک کند جک لاکا | یو تم ور
 هوم روبل وسر ےک سار کب وکس حس نرد ورد کما اتیا نہ اض دار یس رد نا
 رہ ناک ود کے سا ماع( ےہ اسو ہیلع شنا یت اوست بید اکا طی یش

 مس قو لیزری رگت ایکس تعا ۱
 عن از مرکب چپ رد ملل مزہ منکدارکند | لهاا واتمنا

  ۳وب نروملعت ۱ ۱

 غرور تط نو ت ۶ نںیتبروسن یکے و ملخ کما او لاس ےک ود یی
 یدیگںییرکت آلا ید ای تھر لاک عد فیکس ارد | رد ےک لا ھچ رکا
 ترا ا نار این کمایا ایا ات لاو ت اضرب ےہ ا ام لا
 تر سار کب یھ ادا کک ےہ داف تلخ افح یک ن آر تا باک پا ھی ےئادن ک
 ظر ےن کت رر در« اوج روا چت نالسس ےب اجے سر وار شبر ودر کک

 ےک رص ےس ارط ںیہ تام رپ کے ہ رف تلت انح نیب یک نس ےن لا )طس( یے
 لورازہ ںی ( ںوہ اک آں وید ا سیم نویس ےس ایف ایپ ظافح ےب ےل یا
 حر ےس نر درمورد ره تکه واپ ےس کو دور تو چ ارم لو

 سس ص تشاسرل 6 )
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٤ 
 یو رکا 21 کمد لز ےہ ر تاب ےک ا ےک ب اررے ےہ ہود کک ےن ایڈ

 ےن نیس تیره ر قند تیره حر کم اردا ںی سرد ناهچ کں ورع روا جج |

 ورک عام زد شا لصر ش١ لوسر فرص تشانعردا و یدک رم برا ۱
 تم ی اسم ون گن ما ںیہ نک یب بکر سیتی کب اب طیف کن جچ
 ی فرص اروا بوس نوروز ئرفگ سس فص بلکه ترس 7 لپ ہیلع ست لوس

 ۔ نسخ

 کے یو ےس مان کی ناسا تستی نج سا يدع ءال 4

 هجا ےہ ددجوم ا ےک نین ماع و مات
 ابر یر واتیداما یکن مامر کان رک نوک شیاروا ےس هدایندا

 شب یر لو ےہ اہ یک نذار کت نسوتےۓ لج  fجورج

 شرم ( باک کس ا روا) ریو سام اتر ا کیا 7

 دوور ےکےرسود هو پا ہدےس فرخ کا ںیم جن ںی قاب
 )بل

 تاک ںیم عا ی ارو رز کردا ےہ یو 7 لر درک کت اا
 تا للا ل وسر قلع ےس ضلاذو تال ايمو ما ارد اور جگ 1 ناف کش
 لا صفا لو مت ےک راسو یاد سرا لو دا دہ ںیہن اض شیب کا اک
 ر دوج كور ج رسد تیرح بک درک نک بسے بس قالطار اما

 وار ی تع ی مرد۱ تالخنا یاس کوا ۱

 بز تماما

 لا یر یو چک ر نفت سا تیدرشس یابد اردا تل لبا مان
 گر لز انے فرط گرا ید يا ارپ تص قد لان ےس تر

 مارا نوک لام کیسے نیش یدک <
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۲۳۳۴ 

 ی روپ کی دو از و( رب رکن لا ان فض نت انا مرک آر چ

 سارردا چس زن ر وط یخ ارم تللاذہ یک لا ( تنس اوب بار ید

 یت کے و لطاب ےس ج یک اہ یک یخ نت و بلا یف کی ی

 -(گعابد
 سم یر کت یا ا ھچک ےس رک یر اسےک نخ یں واتا مت تاسب ےس ا.

 ۳ ںیم پن ےن رتن آرٹ مت ادص كٰنکڈلا

 رم گل ی ستل یاد یف وک کس ورا املا کہ

 رم دپ ناد صم ر کن لا فا لا الب یٹوند نرم خو سونم با. ےک

 تنم نره( رز مسا د عمره یم ےہ و ےک وا جہ
 ےل مارا ےہ اع یک شاد ے سارا یکن آرآے یو موسا

 +ںژےازداغما داش ل عرش کے لخرتفےر کن لا تنر یک

 اتر روا ےسر اتے وردا نیبتلرکنلا کیلا اندام
 .Et اےک او لا ےہ : نفاس الل

 انا ےل ےک لوگو درگ حار مالا

 ےہ یگ و
 ملا یی مو لوس سر ےس ا ات ایر و او تم ر کے تماس ا

 ےس ر! ںیہ وہ ارا یم رپ ےل شوم رشت کن از ل-ددیلع

 کت جز یب ےس وہ نیب ںیم ہت روس یکم اک اه ترک یمن شک

 2 هوره راشم یمن کم نل گپ ت ا ےااج یئ ال لیمنتنا
3 

 ںیہن راس کس موس دو جولصا ہیلع ین قلت ےس نا چ

 ہد کم سی ےب انب فلک رسا
 ناب زن« ظرف ی ایف و اہ ےن راسو یل لکی جل یم

 ںم صن نار ںی روح سلو وقوم یر اورم 7 ےک تفنافح کل وسر
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۳۵ 

 ترم طس اروا اکے ساج رپ نک انی قم ےس تای کمد
 ےک اج وپ خام س ےک زا دار جم اکا ےسر یت 1

 : 7 ا ںی اج نہ ےس ارو یھب یسک امار ضرب ی ترو ییا
 پن گل ےک شرد اع او نس کم الس او جام لع مکین 7 ص

 | | اوج اکسس
 رس نم رب لید یکے وہ ہی میهن تھ ےک ترس بس بسا مرلعم ےس ثردامما
 انساں ی تعا یکم رک اھ ہک ےس ایپ نامدد ےک در در ص20

 oT تور تک تا

 اگر رب اس اب دا یک ۔. ےن ےہ 7ر وا ےک و نر

 درب تن اف من باتو نیا ناس ت ویا کری ددا ںیدک رض تھ

 ی اج وام نآس ترب فان ات نا قو هک

 ف_اهوب همان ران فرخ ےل ) اھ ڈ لعاب ۷ضز یآں یو 7 و کبد

 ےس هرطخیس ار کی گن ای اس ےک تی دوپ یک کک اب معا رد | اتو ظط شپ خاک
 نیک ٠ الاہدد طب ا ا 18 آر سقوکں ہو ےن او ہیلی لم تخت

 رس سکس ترح ۓ ےک ےن رد تلف تاج کی وک تاب اھ ای برف جم ۰

 کیئے ٰ ںی کول ےل او طمع رد رب یر ںی ےس پ؟تشامذ تضل اتیا

 مت | ہم تر امر گرگ یوم ما او اي تے نیل اش ےک زب
 هک تورم فسا

 یر م اھت کک 1 رار دراد که سو یی میش تم ےک تی رد تنسل اعرب
 هک اپ و کت نس نیٹ ےک لس مش لیک اسا

 ےس یت گی ےہ اوہ تس لد ہرچ ی دن تو ام وہ ھے BTS ازم
 س دسر وس سس ی و ارس دن

aim a rrr:ےہ من چت ےب ےہس وہ ےس موسس سو ورک او مر  

 ۱۳۱ سا جر مالا 1
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۳۳۲ 

 لر سیو اک ضر نکن تره منت. ےس عن ایہ ےک ںوگڑل نر وا داغ ل

 ھر مک وہ سر اینک توپا ین وک ف لس سا ٹر لی

 راک تارت ےک تی آیا بان رخ کف بج ایکس ضد کنت ضد یارب سد او

 تشکر دای رو نیک ای یاب رنج ید ایلرکں نانی ۱۷ سومی رک ام
 ےس جار ےک نی رکم مار ا یب ہیککںیہےراب ےک تش ایکس و وغیر وا 3 7

 ۱ سیلک یک
 زی ردا ف دوم رویش اد ےس طا ےک تفاح توت ر جرم مو

 ے لوط اا ا اع ےک ت شاد د ای سرت یھت کام یک وے تند داب

 هک تاپ اولی( علت حامی گستره بک رصد لوط

 ںیم نا . اے ست ایمر کو بش تستر کالا ترک ت لو که س تب

 ہد شا کایہ ںیم نيم سلج یی کام ایت شاد ا توت یں وگو بل ےس
 ظئاع ۔ ات ویں یک تری کا ےس سیم ناک اجود اہ تط ساکت ا بس کب س

 بم کہنی لا ےک لا میخ تر کیا کے س کل قل ےک م اے اسیا

 طی 21 تم المرا وم ےک رر لپا یے راب ےک بڑ نبا تق سای سج یک خ

 بس مر ےن یز متعال لورام وو کات یل ا
 اک بس کا کا کہ رس نرم اسان بیس نریمان دارا

 رگ سعد باوج شی سد ایکتخایرد ےس نود سیا نوش اتام

 حس اجاره ایل کوچ ںی بوتگ بار ے ا: اھچوا ترس ی

 س اےس لدا ب لا نی نا ےنای ارزو اد باوج لی تاں ا ےک یس 6 س

 ٤ار انس میز بے یت یک رم کا

 ےک 1 نیم صور فو) یعفاشس اإ تاحقاو ےس تہ ےک تناح تے خطا

 راع نبا را" ۲3 ہو صا عزسناناب ئاج (ا)
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 اظرٹحر وا ےناھڑپ ےن لب ےک اپ ےنرکت مادر فردا ا یکم لی ہیلع ئل سرک ی از
 قزد ےرہ رد 1 یں ترش يورو ۳ ام هایم Jı ا یکسر ھے 7 کر

 شم ایا رت ملی ال ےس ا تشاددای رر اهل تک رک اس ےک ۱

 ےریغمر وار ہد اٹ ایر ےس ےس رکھ اتع اتم ںیم
 ای کک کت وک یس اذ اھت ارعا ےس مع یم

E E۳ رو رکا نفح بر  

 ۔ںیگ یکم شی لطرد ا | ساب

 هتک ای ےک ۳ یکن ہل اردا ایک ص حل دل نیل حرا !ںع قیاظئام

 ہم ںیہ ےک دم ےک

 ےک ت زر نئ متحرک تشیع تا اا تانا

 ںیہےراب ےک فٹ رم تال افحر تیت د رمق ۷ن | ںی ےک لقت ل اوا

 لآ سارک ایت ا دا اند وکٹ ید ظفح یل کا یر ن ےک نوا

 ایت ع يصرع یوتن اروا یت یی تشدد ت0 گے
eا یی سابع نا لے ا ایکس انک شه ےل  

 کک بکس نا شرما تا وف ما « گرد

 نو اے پل سد بسے “۔ بسے ر وہ کک: کریو ارد ایت

 نا ہت اچ کف تر جب یلروط تساوی ا ظف ا اک زر

 7 29 ین زر نمیده ہت یاد ترصوت ت ارم ضب ےس ںیم
 تول افر وا ےس تیس اي ريز بارش با 17

 ناک ا اول وب تنم حق اڑاپ ےک بطر تو یہی : نج و

 ھ2 07 اب )رگ قدم سا ںوز ارگ

 کے 2 ام هدر کرک ساجر یز ںی اک ےہ مر 3 هری
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 رسا | نی یری ںیہ نو اکے ریمپ تی وج کک چار ا متاکاض

 )¥> ۔ںیروھتم یل ارقام سک ی ےس وید یا وج سرت یک

 لسو ین را یلص نرو عبادت ر تسع ل بارد ا ےک بر لس تاز
 باور هی یل مرد یب موتر نب ےن ای ارت داسا

 ان ارس یر وم نو ر یصوتپ لوا روا 2 انشا ےس

 لڑے مدنی بت تشاددای
 دوا یوق با هاب ن )سس ایوب امم کے یب فیدع نفح ارم سا

 ےن یسک ںی نا کس اج ایرگرد ا اض ا کسر کولاک یر رپ

 ںیتروص ئلاددا رب ناک اکا رد ا ےک یدار ںیہن نور انکے 3

 روا ط ایم الف ک ٹیدحوت تس یش باع اکر ویب KOs اخیر حا نل بک

EGGو نا  

 شرع | کا ےس اچ وپ شک تیت اقا د المر موج یا اکں وتم رپ یک 2 س
 لس ںیم تروص سلا تیر یک 0 ( اک روت شر داد ایقعا یا یک چلا فرق

 سسر دق اد ے اک رول! تراکم N FEE ادام درود یکی رداد رش یر اہ رپ

 . قلا تاب ندا ےس
 سا سم یکی ےن یز لاس انک انا ےس ٹردح تیر اکم اربا علق ا

 رکے ےب ذم کی سس یت ردا اگ یف امت گم ارباع اھم ےک ناو عینک مس"

 یارک و ےک وش تط یک لی ہی شا لم وا لو س یر شاد ام سک
 یتا ےب 7 رکا ے ٹن ترج وہ لح داکناط خا اد ںیم ںیہ یھپرکن اہ ثیدع

 عرس کی رسوا وو حس را سس اہ نا میگن ام ازم

 سونا کما نیب د تسع م ڑی ۳ ےت ےک کن اب سش شبا سگ

 ٦۵ ص ١خ نسب ن اس عا

 ہہ 2



۳۳۹ 

 لو کے س ےس اھکوکٹ بد هدرکت ب اور یک ا ہک نیب ےن رک یہ ند نس یلوکس ما جاب ےہ
 ۱ وج کد تیس مایہ ںی یک ےس ضر یکے کردو ۶ لوو ےہ ایل نداد کن

 نعل ر رک ےہ یک ایہ ےن ںیم تی ےہ ضلع اولا ین ہد لگن ایہ ےس رت یم سد
 تاک لک ےددرن ا کش ل وکں یری یک اےک کام ا مت نما سا ہر کف یر یم

 Jx) اتا ا لب اید اہ وک فاح تدبر یک

 تقی ہد ایک ازنح ا ےس ےنرکت بب اورا نک دو ےن باعت صحا نہ ترور ب
 سا درا نئی ےک نکی ےس اطخ باک اردا یبہ اتع نایین ںی هک ند
 ( منت م فید تسصر

 کر اور یر وع یک سم ے نیب. او یا سیل ارم ؛ زا هدالع

 ودر ارش مع سد ی ہل ےک سج رسم

 ان اےحو ندا اناج پت ات ادد مان در اساس س إں قمر بش ٹپ اگ

 ظاھر ضا 1 ا جر لا نایب جم اج باس ا

“fیلاباسریا ز ےس ار سس تیبرص نی ھو تا ورا عحرضوس یک زم یو سام  

 رک ی دچا کلا ےت دی
 ھر ع )سن اند یکم د لا لصطا ا لود ٹیداع ا "نر اب و کا صد ا ای اج

 ہد د کف یلص نیترات ا دا اس اج ایکس رپ نا ےل سس یں ڈوب ند دعب

 ںیہن ر کد نل ں یم ید ےہ گنا یی دن شل نوش ده ےٹت

 و ہم اوج ےہ چک ےس ند ناہز گر رع ساز ت اج ہی ریس تدڈ یک آن ای طاد نقد ال

 ۱ 0 و نرخ أو جے نوشو روا نوشت ل٣ اگفیمع ظافح

 ےک ےس وقت 2و در اتش اب یک ی لس ےک نکل با بذکرد ہا لور
 ( ومات فنارا دوڑا

 مما نایب اج
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۳۳ ۱ 
 فیفا کر خا ےک یرص برا بابک او سما بکن سا

 ےس «شرر د ترس ے اگل در راز وج هکر مایہ مر ار نر رظشا

 رپ قط اظوف اتا یک یر ون ےک تب کل اض لاخر دا ہیر هک اط یو ظفح اب اسے ماننا

 نم ںلایمدد ےہ ہر کد اجرب اہ بر طاک کر وادا ےگ اہک ل وشیدھ رو سیر و لق
 2 پاک: سی 72 شو بال وترو لر وصول اوت ول من اساس 4 نس

 . شیره فا نیش تار ایگ دلم رج قر سط فخ ج ٹی داع ا یاب
 امان عار سی گیس ان نهد فدع ١ن بذکسد اه یدرکی لا کپ اے

 کر ار قبر ںیہن تاب شاو اطم یک شی یاب سہ با کھ پس ید
 اھ از انا کرج سا ںیم ےس داپ ےک تحت تیداعادد | تنسرگل د ےس ن اس با

 ۔ےہ اناج کج رد کی قل برق ب رت کپ
 د ارت کس( جرح ارتشی دات د اھا کہن اےک سا ید وجو اب ےک سا

 ءا رک ناص ںی بفسدا یاں کد اھ رامخا یّجع و و رکا ےس اظ اے

 ناگ عی دا اہنا ئی فیسداص ا یی I مس ںی اٹ ےک لا شده
 . ےس یرضد ٹر روا هرکه ضح انکا ا یوم وہ نان یم ےک نا .ںیھکیلے ی سا

 ۔ےہ ف اکہ با ان ناگ ںیم راب ہک ےم یخ ۶ک ف بد روف ےل ساب
 لح ز رص ای »ارش شا مس ند. نی سن ت ابا مند کل ود ہی 7

 ےک رام ف اک ن لالا ےس ےنرک یب ںیم ناای سر نا کی چہ ممد ار لکا

 برسی گے دہ مالک اعلا ب سل: ۲ں تقص گلو ےک شا تند کشا
 7 نر جد دخول ورز اکرم اسا حرم از یخی اس | ہوالعےک اردا

 پیرس ی وعد ی یر ےس رای یک 8 اک یو ےک رش 9 ےںیو | یوا یس

 اندر و بدر سیر عام ٹوک یم ےک کت مادر ےک بت ام نظم هک ا گرا گری سا
 ےس را ےک ن رد کسر کن دما یک عد ہہ یب تمہ شد نب( چپ با امن نیب اک اےک
 هوا نا ےب اج دہ یی تسول ملات ت اتم مال دوم ی
 نار سست دا چک کنگ آرد ته
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 یی عن یل اہ ا٦ یے یک الط اء یھب سن مرگ تاک
 متن ص ملین رد |. ےہ نرم انک بخت نیرو !سعمو دارم 4 بسا
 رکنے ک تنذس تیک اتا ےن ایش اش ماما نیت جت ےک ارد مہ ۔ ےس ‘وص ہر
 ےک ت دار ایک ںی تب نا الددایوکپ بس کی یم لام گی شیپ تردابش ا ےک
 ںی اہ کے لا شو کت سر جک
 سا یکی ےک سا ایک 7 ریا ل ارس لامتحر اک در نم ای ےت لو روم مار

 ربا تب ابا کم ےس داس کنم بش ککے ود
 ۱ بیت کل یت ابا ےک یی شص ما نشزوا ےہ

 . ےک برج لیں ناس کپ اکسس. سس ٹداعا ر ت ارض ےک تشات یکے قرص کا اس رس
 ےس شب ہل تبع بوضتط یرب بیر تن کس گی ك ایہ ںی ںیہ اشر بھ ۳

 ۶ ی شال بحب
 1 س

 یوسف یک ماں ےس راب ےک سه سا

 رگ اب اخوک یدح سا کے سا( لسو لقب
 ے مولع از لور اط ے رد | جسار ترادر ےرط او ےک جزا

 (از ےس سہ اعرف لارا

 ۔: ےس اب ز یا فیرص س ین اش ما

 یک مدح کن ص ایکٹ یار ےس یوار دت ا یسک ردع سا
 اکو موم انک وکی پا اج یک وہں یم عام ےس اب ے وچ یجب
 يک یاس ستاد یی وک چٹ تور سرمد عفت یک
 ےگ

 ص)السر پ۱ ره صرحا
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 ء:ںم تسارف ںیم ےس راب ےک ادب ع نہ یصی دار ےک نسردا کیا 1 شرح سا معا ممالع

 یدال د 7ترا ے (ںاتخا لہ اتار طق ای شارع نب نیک

 ( )تس مالا کس 7

 ےس یی ld کا یا ۱

 کالی نوک مرم کے تاج یکن اہ فیدصرو ایم

 E سا سن یس( یھب لقخد ےہ لص ا ےروا) لطاب یک ۳3

 وب ناعم ویر کلم ےس نآروکف ره کسا ارضا ی
 525 نارتو ےںیر 7 ےہ لط اب ےس س ور در ۂروورکی وپ

 اند زا مت نو سرھ کد اوب اڈے سحر سی یہا رک

 ۰ ا
 3 نهضت رح مب ءا او لاوتا کره ءاماع نلعت ےک فرص لا

 نوار رو نوا دعس ار تي بسا قم بسے کف ارج
 ےس رار ےک ا ےل ےس اچ آب ت بس ارز فیر تن الع دج یس ایگ کدر ےسر اظ
 دوی یار گم پس اچ انیل رک مچ لیفت طح نا جوا ںی شاکی عب یم
 7 تنارنخشجنرکب ایکس وضو وک ا یکے یر سیم تاج £ ےک اچ ینھکر ظن شہ

 ہکایج چ اہکف بحض فرش ( ےس چو یکے و لس رکے ک شیب اب میل کس ی دار گر ہت
 در ےس ر ارتا ےک نت کٹ سم سارا رو اں دت ین ۳ اکق ئاشس 9 اروا یی

 یاس کا افن ا فلت ف ردح لوس اچ اندلرکر وغرس سا ےل ےس ےس رکو ر روٹ سلاح اہک

 ل وتو او قخاوم ےس نر ده رج سہل هی ال ۱یم ںوچتاوررٹکاہ 4ے اک تی اور

 ےک ظافد | ناز ر وور کور رک ما دت لاطمو قف اوہ وپ فل خم ےک نار ف ھور داور ک
 ریان کس مہ ین تاب سیا نکی وک تر ےک افلا نا عسل فرح رس بتا

 بص حا عانغم جلل ب ص ۲٢ ماا ار
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 7 رسم نب نگر اربع ںیم ےہ هاب ےک ارام رب ےگ اما اھم طه وہ فیض ےک سا

 مغص ءااع رکے ےن سا ےہ 1 وی 17 لرٹلیزروا ںویتناغف یدع مب ام سہ

 شا انکه ہک بس ئی تم اع 1یک سرح رضوی ق فردا ر اش ھا ا تاب

 ٹن اتے راہ بج( کے ےہ جد ش ےل 3 و 00 ضرر ا

 ہت تے لس سده ی لایک

 ےگ سا اکے ہن و وضو تیره سا دحر قانلار وتوو د شش ای کلر

 ںس( تاس ےک نازل | نار یز ےہ اي ایا کردا یم دالع ےک سا سیم ثیدع فایر دا
 نانا ید سم رک عج فیس پت ولری ےس اتکساج ایکن وضو کوک رم
 نا باک شرع رج سم ناسا فلا ںیم ت 0022 لو

 لطاب کش یردح سا کدو رگور وک ا ان ترا باتری اورکل وبقوکس ا اپ ںیم
 وج. موم تراش ےیل ےس ں مٹر اوس تر کمی بات اقنا گا سااگ ےس اک

 یو ےک ره ہو رد | علوم اض ےس نار ٹا بانک جم د ںی سیر وک شا بات

 (چایکل شب اے تم د بز اب لوھ رو (س لربت

 تلخ ےک شا بانک ET افا سس( العل اگ ہی . لص ام

 در قاشلاپ هد سب ےئل ا فالغے ن توں فرد اح| ضب ازل کسر

 بيت مجامع يا ےک ےن درگ

 ےک ن آر سو علوم یز چلی اں ٹر ص و یک کی ک

 ۔و ثا ۱

 لپ یک وسیم رش اد بر
 و قاوم ن فب رص و ید سج سک شرم

 + قم ہد کور سود ۲ ضر انرگرایتخا وک ترم س اوہ نلاطم

 مس[ تماس سا گهر لوک ید رپ م احا ےک نآرقوج
 . ضر انک احخ اوکں ا رد | ےس حلم اس ےک نار سرح یاو
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 ثریصی بلا ے فلا ےک نآرسقوج چپ شیره ہو ساسی سر ےس
 ۔ے دد لائرواطقاس

 ےک اسب ر م ن یا مالع یی رج نب عل

 ےک مایا ےک رار جس یہ ےپد وجد اک تیره یک
 ضد ےس وہ فلا خاص  Eیسک ن تار

 حامد رم ممے ناروا عرف ا « یا بٹ رح

 ند دام یکن 7 رنک لر ننک نرس وب
 بیر ترو“ قر سی درک

 تالا ل ار ثیره تک ید ںی لایقعس راہ عی ےک ا یش تمرصو ااغ

 'ےرا عر ےک نھ ور رور ولس او فلات اوو د قفا نآرق فی یدح وج” کھ اس ےک
 ےک ٹتردرش ل وصار دا ھی مل ا شوک اس ام یا ںیہ گہ ےک کم اکے ن وب عوضو وت

 ېس قفار (

 رامین دوا قیم ا اوج ےس یو ےس نایب ےک 2پ اما ارم لای ات لا ساب
 بت ۓ وہ تسرک ٹر شید ص سا یاس ما اب ےک ؟ےڑنن ںی ےک لایخ

 د سا ےس رہ یہ یر یکی ل ترش | یک ییرح تقیفترد

 اب نوک ی نیب چپس نکی اں کک نیہ ت ان ےرشا
 ےس صا اج ود وجو ںیم نرخ و فل جے ناصر وجو رو

 ام زا ےک تروم ن اکرم ز سا کے ترو سما یو نسوا

 ترص یاری قاتم تمبر طس لو ا و توا ا
 ٹوک ایج ایگ رب نر قا وم ےک لا ب اتکا یخ
 ے مک اب تیر رپ تست ےک عمار نہا رکن ںی ضیبدح

 ۔ رر سضضص۱١|._ب n سے ںے nun ےس ےس اح دم ے٦ ےہ

 ۰-۸۳ س۲ جا الا )1(
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 و رپ ےک رب گر فس
 رابتع اکر سا فبص ٹکر ل اعرب ۔ےہ رہا تر کر کر نیب سما کاش

 لید کف ربوح تیم رد ےس ےک قر کاٹ مصیبت خسارت کم
 . س لاتے ساد ون کا ےل عکس نیم زر

 ںتۃلقەنو یک ہت وف مت اثدحیفمتدحاا+ فیر یرمدد ۱۳
 رو | ے فین رانا ےک ںورنس ماری یا ہک قت دەت بلحا ادا
 بتا یر ار سا ےہ لس شده وی ؛ بکن تشک شیب لا مح نرم ایج عم
 لب ےن وہ لظ ارد | ٹو جت ار ور تیم ده وی ںیتاہدالع۔ ےہ صخحت ولعم ار وہ
 ہے سم شرط سا ہک لس کا یس

 لاحم درک نیست ذ وز فرح کلا مو ارباب
 ںیک لک ےس قم ناب رضا لا لا ری کم ۱

 تم ساعتی ین اشا نی یز یوم یار یز
 بسر ےسد تاجا یک شورا یاد پند ابا 4

 ١ و برق اسد او ۳ یر توت کپ اکا امںژ

 شربت ھر ںاہے ج ست لفا ستم ات ب نکنم
 ای ها سا سالما | نم «دحقم

 ۔ے تا وتم کیدزمےک تم ا یھی دا
 بل تھ مرچ نیادعب ےک ا

 ورور اد یعس نب ےڈدا نی ید اب گا ۷ثییص گ۱
 خط قو ہیلع شا لس لو تشیتجد تیا . ےہ رگ ورد
 دا کد ےن ار فن فدا ےک رگ وم وک

 حک تیر کت تناسب تم فک مت
 ۱ ٠٣ص ساعت اول ا (1)
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 کیڑے پارسا ںیہ یکے پ آت ابجد ساپا یہ بت
 تک کاو ب نانا تما از اهل »بانک ترک ا پے یے
 یز ےک

 بي رجب سن بدست گیس یتیم

 کم ےل میک ی دع سا ہک دره سینا
 پن یبا نیا وج برغم د لم ید یوکس رض سیہ ہک شل سا ےہ

 ابا رکں یه الع ڈرو ا ےک مون یکی کد انہ فرص یک

 وہی ےہ لیس ١ےدتیارر یک ررہر ا تدحوج لم شرم

 ۳ بے وم لو نب ےک سا

 ےس ر اتع | ےک ںوفود ندا تم ںیم رح سما مد و

 رک اک اعدام ضب وس بط طا بجر لر فلت اش

 ( ۲ یو تر کت یاو د لس رک ب ےس رل مرگ ید ارضع ا پر ترک

 طلا ی ںی نایت و ل وقمر کن وج ںی یر د ایت بس ادا

 شا سصز کا فل افتر اب ںیم تروص سس نیت سہ ںیہن لطم بنا لوایتلق

 ميگروا ےک یدح یگانه امان ت ورمل ےے ثییدص سا سرا پسر ار

 تب اطہر قفاوم لب ندا در هی شیپ لو ال کت یر هد رکے ل یاد یکے سو
 شده یگ بو تک بس لیک ےن و ٹ وجت ےک سا ولوم ت الغ ےک سروپ

 ےےہ شیر سس! نیک یم رت 122 ایہ کر رک شسروه | نورم ہو کس ے تاک

 هیت مرض ف یدح کایہ تبا ںاہکر وا کک
 ۱ . فیه ست قاب ٣۰
 هب ات همرح اه مرح که هباتکاف الح اما الحا ا

 ۱۹ ص جا عح از ٣ہ ص۴ چ مارا غا)
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 بیت تم رع ساعی نیبداا لال ج فاع
 ےہ ناطے اط ںولود تم روز یئاشس ا ارگ یرهلا

 اب ےہ سرھر حطق وت ثیبره ۱ 1 ںہ تکی فاش ما: ےایکت اور
 نر | رد نخ ہاکی اسیلا ےک مطلع لم | لوس

 پک یک ا گود اميد ترک اچ کس
 HIL | ید ےن ELA ضیا یضرضرپ
 ۱ ےہ دژ ض کر شا رسولی گپ آں ی ترول رس
 ایگ کل وت یہ تہجد یک

 سو عت ارض شما

 وتی دجرم یم تادروجج خفا ےک هیاتک شید یا ا
 ناز نر کی ڑسابگ پآے ےس اوج ویدا ید ےس ب اتا

 واتس ید نار رو لش ید سہ ںیم د کد کپ ےن اہ بار دا
 ( نسر

 جی ےس و راز ماع تہہ کنن رق قدم اب ایت: ماا یز کد پآ
 ید نلطم غفل کب ÛÛ تب سے ار کی قع سا فرد ہی ےب لم ثوان ود ثرعد

 از بکار ےن پا نان س ایی ٹیم یکم سہیل ا لیوا لو ںیم قل ےک
 ےس ساروا اھت اکا ےس وب کیدا کیا ےئ سی سه پاس ناز سا( یز وتا ے
 سس ےس پاپ کز اینک رگت ارپ مد اخ کد نیر ند آں سا ےن پاب
 هو لا مست

 ےک ںزیہد مت ںیہن ناج یری ںی ض ہےں یا کت ار سکا ےہ مست
 ڑس جی رت کے سبب دصیف٥در ایگ ورک ص یف ےس باک شنا نایعرد
 ۱ ےن یہ کت سس روا بتا ناو کر مدار دا لای رب
 ۱ يا ایکس کس وک ا یر ی
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 (ےسا از ےھت ےب اکر ئ2 | سوپ ےک ےس. ید ےم ب ال ی قیرح سا دیگر ر

 ل متص س مے آزق اص مرا ےس ساوگاتفل ےک ب اترا  ثیدع ثکز قاب
 رس سه ہیلع ہا لص ەلد | لوس سگ سس ما سنن اضم نوای بت ےن اج ایک

 یی د الا کر ریو لیل لیہ ںیم سج لطمه باک ا هد بيست
 . ےایکایکع ےس ینا ردا ےس اید کی عا ا گل محا ےہ لالص (چس

 ےارز یاش قلت ےک سارتٰلا یش لع س انلا یکم ا: ٹر اب (هر

 یار عقب ابا بی ٣صئاطردار چ ورم ےس ی ڈاط ٹی

 انکی فیبر کن ول کں ری ندعس ا دہ یری گا دا لسٹ

 ملصا لاح کج سار رج رر چ س شا ل وش کل
 ہد بسا (الاد سال تیحارضس ) انںاٹسدوخوت لومی بک پی ےترک

 رک چ یس ارد | ېو ‘الحس سار ثم ارد صور ۱

 ات یتیم مطر ےس لب م: تیار ف کد ا ےہ ما

 اسم
 رم ۱ یر

 يمضس بح ارم کھ کیپ حنا طب پس هند اهدا

 ۔ ےہ ینا لب لی برکت یی بم ڈا ےک او جلال ی هل
 رالی دم تاج یل امر شمر رکن ا بود اهنمه تو نعمل اب مس

 سزتپوزگآردا بس ارگ ع تاب یر شم میل لجو کس ما! نعمه
 ایدںو تیم( اتر لو لئلغپ)  رہجچیلع موکت ابطل

 و نزول اولا ۔ ماضی |

 تراش بلور م نا غیب قلطدا یہ ماع تم ایدنرد ا تایی ںیم ہیک کت ی ا
 مب گپ تی عکس رقم سلم شر بیل لاھ کریچ سیلک او
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 - و الع رک یداع| جلے ںیم نا ےایل ار اسامہ ید اه نب ےن (شییاص تست تل نی )
 کے نت دے ضر حم )رر باص تبا فید اما 7ا نا اب سی تام 2

 اوت ا دا فلان سا ےس فی اح میک رپ کو یکم دوا سیب سہ
 ۔ے دوم در کر ۱

 کے ایک تب ا دل س را سا ا نت اس دی نا سو تماا ۳7 اچ

 7 مس ےک نایب ورم یے عن پاب ےن عار انی ارب ےس لاس
 روارورفم) یم | ٹکا کره ها رے موش لزا لرسر

 مگر تخت ےنا رل ای ن (سی تم پا و رخ هر سا

 زر هک یی سی | فرح یر ری اس ےک سارد اوہ

 ںیہ بانک اوج تن لی درو ایکع مے سا
 ۔ھتاسک ںوتمع ین ںژتسہا یر ل ےک نرو ری یک ا گا

 (هساچ او ر رگ دان

 ماش رط کا ےہ ایکشن اور ےک ارو اچ نیا ہا د ادوات رس سا
 رک یت اور سرم لوڈ بسا رم ماقد ےس دضسص ا ےن

 يريچ چار قر یرخ گم عبا لسنا لوم

 ییا لو یا رول ےک یک یز ےس گلاب ےک نا ہفت سیارہ ملت

 یبا صخی وک ےس نیر سا تس تا ا 1 واشرا ام لر

 گام ایہ فید کراس هک سا مس گیرم
 تخم ںیم ما ےہ ب تا اد ساق اے رم: ان هورآ
 ےگ مار ی اچ چ رد اے سل اعراب اپ اعم

 ےگ نیم وکی
 شا ل وسر یول ےک فیدح سا ایاز ےن یضاشمم ام ارپ ا

 مک ( هژاررد رو |) 07 کل و لہ دب ںی ےہ میل شا
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۳2۰ 

 ےل س یر کد وکت اب چکی سکیم لسی ہیلع شنا یلص شا لی ہد کا درک
 ۰: ے یورک ست تعاطا گی سرما لوله شا ک

 سس کو رام ےس نسوز ترج ں نبرد ےک تنساه بس رھ

 تم کجا ےک تیار شسرو ا نیو ےک اخرج ن الس الا به بس تاب ہد ری ےہ ن ۶

 تول سا ےس ازم یک ےک تشیتحا رتا 00 ام رو ات

 لہ ناو هو لر کرام مع اوج لب نر سہ تہ اس لپ ت نسر مایک اتش ورٹکا ےک

 ہک: سیل ایکن یم ناسا حب ےک نی کر نرم ےس ترس زرد ںی لک دع اون کا دای
 ماعا ها لیفان گو ارد گن تراز 5 ٩ بو پدیا

 مدح ت م۱۱۹ و اہکں رم بیعت سالم عمو تادابعہدافع ےک نادا
 ۔: ںی ےک از ںی ر اساس یر

 کر درج 7 نار ضل کہ کس ا e لٹئاڈ ےک لو لا روا طلعسب

 تار زاد رک دیگر ےاہ ایک طس ع وارد وا | یر یک فردا بيت

 تپ روس تست لدرچن که زو رردا ےب E سای کیفی ارت

 ۱ دا کمان تاب صفت کا اگر اوماهریفو ےن "ترا یر

 تان ۶ء دش وتر تپ کان مو لاع ا ےک f ان ایل ةر نیس سل امس

 « ترق » اکف ونو سرو رص یکں و دالدا رو توتو: : تی تورا یم

 مون س کر دره ےس نجیب ایک کازم ے مارا تینا ما و 22 کو

 ۳ ایستل دود ر تس امر یل او ےئ رک سام : لعن کے کب اب

 ( لاسی رشد دددح:تالبعئ لا رسضدا جی « بز ماو ں رر چ یو کنواں ندی یک

 رساترو ا ماا کس تو وی تر صقل کے ےل روش ےہ عقاو ق الط؛ ما ےب

 ور شق ی اعد: تام رقم قلاع ناپ کل اما ید ورا ماگ ا ےک دوام یم لا ا

 ی دریا كا: گاز قلا عسقنرمتساقرس نم یر ماا ےگ

 وا یز ےک نادار پڑ نیو ںیم نر ارض 9 یمن اکو لا

toobaa-elibrary.blogspot.com 



َ ۳۸۱ 

 رل درم ےس تنم 7 کنم هی ۱ کا و زار بس نک لپ
 یال رم شن( زا رکی مرک ناک ع ناچ ںی کا لوس رک
 ے تا ایک ویر تام گی ب فیبر ےس ملسض لض اس میگو
 رسک انت فل اےک تشسو باک کا ہک ٹل )ےس یی بل اع اک تاما
 رو | عوجر فرط یک مر ه یر هل ےک عامہ ابا سیر تم یجب ںیہ ل اسم جا
 ہد چ نا ںی یدک کر ور یا را تست جایعا
 ےس | ےک تار کیک ےس نح د بانا ہود ےہ م الپ صخح از چر کت بم) یا

 راتم مے روس ک رز تعکر و س-د ددا عزت ا
 سیر کک س نار رع کل ناپ ےس ادا ےہ تو ق اط ۱۷ لس ظفر سنے
 یک اند کس اج یک ما ے ےک نوسچ کشد ازل او ۷ل فہ ال
 ےس بہ ایل وییظفار شرافت در ۔ ےہ لالح یک ل ارد هلال
 ۔ےہ اا اتم مارس وز اکے ی

 تم ماتر جلو اتر ک تا نا تربوا ںی کہ ي صغ را حر سا
 قارمو داد یک ا ایل تہ اےس صیضن لر از ما اجب یلدا چ ناک
 ہما تاج یھب ام سن یکی ا ےس تالتخا نایبٹرد کس ءاماع ںیم ےس راب ےک
 ۔ےہ اید سان

 ند روا رز ان وبتوکف یر ہکے ہ اجو یہ اتق ےس لورق لاد د عا
 (١)مےڑ ۷کثر صدر از چپس رپ الدا یر دز( یک ےل ےک نیر ابا انام تلم

 مس < ص۲ ےب م (۱)
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rar 

 صر
 رکا درکول اک ںولولن از اے تن 7 : ۹ اےک چ دز . ۳ رو

EC 1یا  

 . بوس میس ےن شیر م ء ال | چیلر
 تیشہ س یک وب و رتثردا لداعوکن یزد فہد اع | هو ے سرح اتم سیا )آر

 فیر قادت نجر چ نر کرکت یاد ٢ک عشا عش اد لوس راساسا لس

 یلدا نان رکی اذن سس سی رب کوه

 7 یدار لود سقط )کن یا سش ہاعآثیداحا یرسدد مز

 نیر ےک تی :اوز لب ساز مد یو شا یل ال وی ےس ںیلداردَلود

 کر ص یتا اچ بڑ یا اینک لدار ےک فرید اجر ٹرک بب ےک قت طط ےب ہل و

 ار 2 ۲ تسیاد, ل تدع نص ر نبجل اردا ہاٹ نرص رام عن سا یو

 ر | واشر دو ےس اب کک و زنا ام

 مکس ےس ره او رچ دو چم

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۳۵۳ 

 ےن ںی سقط موکت تیره هدر : ےس یکی فنرحت ده رخ ام شب
 زا درود وپ م رت وتوج فرع ہدرہ یب اوہ ی د ور یر اوتر ارین یک توو ایک تیار
 ( ے ایی تیلرت یل روا ےپ تیم یل گرم در چ

 یک ایب یھب سنی ر سیمت ا یک یس ( ایمر د ےک رجاور رد رت اتم رخ ) ےہ :'ت

 دب, یص یی ر ریس ما اوج نیس رم ٹ یس ہدرو شہ ںیڈ مک "شم شرف دوس

 کسا( لر ےک یاو رک ما یمڑازدا یاحد یار ومر مادر خوت سیم یقبط ےک مجلات"
 تور یر ارادا دعت یک وی وار ےک سا ںی قول ےک نیل کز اد مدد تز
 فرم آوا ےل رت وح تر یش یم ک1 تاد اب لامع ١ امہ فیدص یی 4
 پچ ایک یادر ےر یس یب نرم یز انار و | سی | نا دم فرھ ےل زلژوا لم
 اے یارب وک رم دارت کولو س شرع ارب ےس کد

 ٠ے ) دم ےس ےس ںوتورد لی تن یه گھس اقا کس ما
 برس بس ید |( جد یک رگ شیدا ے ی دور یب اک ایا ا
 رک نو ےس تج ےس شرع حس ےس دس ٹرع یکم لا 7 ریش یت

 لاک سا روز مات ل ارتا یار کس اچ دپ پاو تاند تن دف لعت ےک نہ
 رومانی ام یت ںی یت 2۸ ذیرع رکا ساب سرا تجر دس یک ہو هاي لوقنم ےس در

 ال گپ ھی عر ص جید ادرک قازنارپنااتمآءالع هی لب ےس اپ
 رہ وین ےس 2 یہ با نود مرا ےہ باد

 بسا يه ایک ولد ساید ںیم لوح ب اٹک باک کما
 ig) و اما

 زب وصل شیقتصم | رویت وز ردآ ےس 1 2 فرح ءال ماد گ "یو نکی مری تپ
 رول یوا ایک ےس ر کل حاد یز 24 دهادرضکم اقا صالح مس گیره

 رو بب پس
 ۴ ع لوصحما ر مرد ص, عبہحرشور پر2ا ۱)
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 سو ۲

 نب ںی احمد سا نب تراع ء لنت آم انإ ںیم نجس ی بالا شل
 دعادرجت کس( )بس تادد صا یکم مس فلا ماا وا ںیم لاش نابلس وکار وا وی راع

 تہ 7 سا تک چ ردیف مم کبود ےک لوود لی مامی ( ۱ کہتی ن عیب ر یت

 فکس ان اهل فر ےس ںیم ء الخ نا یک تے داوعا اکے وہ

 . ںیم سرب نایت اسے صفت یم ںوپازک وصال هک تا ےک
 لم ی س اردا و ےن و ہیک تی ےک رھ ادرس ہی تاب لاک ترور پر

 رمادربےراد ا روال ساق تر يک ۷ اب هم الا 42 ال میا ی ےن دت بیاد

 نوبینعذار وال وت سا ںیہ حر ہم یک اروا ارم رھ دس لون تم ر انا اکے نب تجحجاے

 س ارکب وش تم دز ار فانی ددا

 و شور ار عز رے انہ ملی ر۱۳۳ صا خاک یل را ےک م تیار مال

 لا ۷١ ده اسلاسولا بانکی نیا ےس یف ا اما یی و لات نٹ مت تج ےک

 نا ںیم مالا باک را ال اتو سوپ نت ت رح ےک دعاوی ہکارکس تاس کا

 قلعے وم گ وی اپ مول د وز اسا ےس خرد 2 ےہ یز اک اس ےک نا

 سیم موس یہ ومی ئی تخم ںی کیو یک دز تعم گرل ہی ےل سام کر

 لا دورپ ےک لایق بتگ ف لوا قروه رد ہد سا زر تاج تی تر د ین

 هال ندو یھ gd تراش سرت ۱۳ص ۲ رر نس تن اش ےک لے عجب

 ےس ای لوک الخ یلہاروا نویففار اتم اک تک

 چ ی هد مول سم بب نت ست ےل ات رط ساق لا

 ال ےس تان وس م امر وا نس لانے کسر ات لبا ما س مرک یا کس ا
 رر راس ےس تما 0200 طلا کوس اکو مول

n دس 

 رم ضا ید خاک ا ۲

 تک تما ںیم
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 ۳۵ ہے

 لاک کل ےس هویت رج و رت

 , ےس داشرا ۷ٰی اترا ۱ لسو یو 9

 يہ چ ر ز جما 1 مع هب کت سلام فتا
 :تسراتسرازم

 نر یہ ہر ناز یک ۷ ناک ایش ںی سم قخلا۷ نقلا نا
 | ےیل رمک اعتمےک یداررہ کا سا چ یف ت یاو ر سلس ےیل لرم کرم ادر تردا

 ۷۲ ےطخو م ںی دک لاح ترون یک لیل د ںی دا بس درب اعرب ل اا رکی لش
 ریشم مس لیل تا « راس یھبی سک) ہو یش یکسر ںیہن ی یلرو | یطقدد و اما
 ۔ نیس ی

a 7 ۱زئاجانکل شعار ںیم عیورش ماعا) لس ورڈ در و 0 ۶  
 روا سا ان وہ رٹ اب سیم اور یخ یھب یم رم اوز نو لوما ول ےہ | لیدی

 یر اچ یکی سم اقوم ادر خم اقع و لوما ان ظر سا (ټر ضر پا ردا 1 : م ۰ رو هم * 7

 عفو لوصا و ےس شر شصت مرا هر نیس اپ یہ ایا ید نم ماه ال اسم

 ناب نیکی هچ اچ قد لنوو تر دا یا لذا
 و رج

 اک

 ۳۳ یک ب آر رک | ج ےس ترا س فرح مک ت
 رکا وک ؟ ےل یںرںلا وردا ادرک لس ترود سینا کھ و یم یم لیدر سر

 ےن پیک ۴[ ےس این سارک یو رضا لئی ک 1 5 ٦ ۱ ر ۱ ۱
 بجا اف لویو رخ کت رسل اور بک تقوا ہو ۱ اف ضقرت سرخ لو کر ندا

 یدک قلت لس ا ےن لریار تقع ےس لوا فصوداع ےک نادار عو کا تحت
 اترکل رب ساده تو تور واور جرا ایکو وس و ید ارز یر ان ےس بار حب ےک لا ۱ ۳ ۳ 9 تو 7

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۳24 

 اف روزا رگ تاب نایب ےس تم اون ےک ارس زار ا فقوت الب پآر ان بج ۵
 میشد سا دو ار وتو سد یک س مارک اھ ددصتم

 7 | لی نوچ(

 درو و کف رد یک س نا هم لس ترا یک( فان ) هه ےن نل صر ولا تح 5

 چ ما ت قرر یک اسم ر کک ,EE ایکس ہا لمر پک ۱ کک تیت یارو ا ابد و
 ٠ وم یا

 یر عش یس وو | ںیم ہل ےک ےک ( تزاجا یکے راس نا امد نا نیس ےس ته ۳

 یا ےس شرم 11 Ee تاک ایک سال وب را تو سارگ یم هک

 یگ بٹ ام

 ندا یلص گی ش مے داپ ےک ےن [ںیلاد بس ر ےک ساعات مب ےن رد 2 تر رر

 . ایکس ه لوبو تدع کی اک ت مح قلعت ےس سد رمان ےک < اسب رع

 ںی ےک و eT DE مس سطح -۴

 فمع فیدع یداد کا تحریک الوتکی کجا ناسا
 کے یر ر E تند سا ےیل ارگ تن
 ۱ بیت تیر کل وق ےک مکس یکی ا

 ےب تیس ای ریه سا ضرر ات 7

 5 ا تا هس وجد مس درک لوااو رگ

 ۔ےس رج کل ]الا 7

 ناں ڈر وخ انا مہ کی شید تایر فلت فرم الع ےک لون د لا
 ںیہ رک

 الم د ا سج بد حاتم رے ذو ےس ی ۔ے ےل ت

 ۲۰۳- ۲:۲ ج جربرقتلا زنه ۷ص ۱6 یدیمالل ما! هل
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۳۵4 

 رعا روا ( ویو اقع ) لوصز یداش را نی کیو کمر کتا م
 نام بس یردرض اد لد یلدا یت کی ںی ےسراپ ے ہما | لر پلی اد
 سے ا ےہ باوا گل میپ با ان شم ےک را کس لو تای روز لاس شد رخ
 نا رشک نر ںیہن یب سر رسد عکاس ےنرکل رپ لا نت ںیم ادم
 مرکب ۱ تایآ مم فددا ( سپر ل از ووخ( نس یکم آر سیل یار لرد أ وطرب دم

 سرا همسان اجر ت الحار رت سکیم ےر سیم ناماصمردا اعم 2 11 ا
 رہ ید کا یل دکر گن بهتر بلکه فلم ےس ےرسود سیا ںی لس سا سی
 سار مت ام شد گری رپ دقشاب A راک ہنی ڈرا یر گوارا
 ںی کا سا پس ت اا امر ےہ بجاد ےک نس کل میپ ا میم ےس نیما

 اومد یکم نکل نقد )شهرام یڈوگاوس ےک سرکل ڈر ب لاق
 تر اع یخ لید انو یر تجب اک سار پس ین راد رز د صادرت ںیزا هرالع

 اےک یو ناریل ےس مارکہ اشکال سا ےس تیبا یطق لبلد کی سم
 عا س ارو اس طف ترم روط ع اج اکہ ایگ رو ا١ ےس ی ااا اک ندرت ارج قسل)

 فاش نمک زرق سی ءور هال .. شن نوع تدع ی شام قلم لم هل
 بیرون ةرنهدب!مااردا ں ےس د ار قاط تدعوا از مین هد رد اں ےک چ یون
 رٹ اد رکے سرپ اظ پس لط ترن دام ای وح رکو ن ےک ناروا سہ ےک یت ی عم کر ال
 لی یم ا نکلا رے ا ا رپ کلید قم لت نم ےک مر رپ راپ ںیہن یب سکوت کیت ضی ارل ےس داتا ها نر
 قاطی شے نرو | شات ے اج اینکار بلاغ ساک ں ول یس کوک سا یک سرک
 تل جر ںی ےک ناروا صولا ا رک شرس ادد ۱ ید دارت تم یک ئاع

 یارب تیآس ا ےن مم تپ عکس نا روا نر فرما پانچ برگ صابر
 ۱ منم ایکل مت عم
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۳2۸ 

 غ ع اجار اصر ہک ےل نی ۱ ات سر گا راجا سا ےس ےوکد ےک اجاب تشماخع یک

 ً ۰ (ںینڑاتہے

 ھر سیم تیل ضش گن یے تفل ضیا امام ٠
 ے مر لو قلا ےہ ںیہ ننرب لیل د یارک ل اور اذا ..ںیہ ت قی
 نر عر اجا قتل سر یف ےس ےک : یقاروا ) تبحطت ۶

 لوصاک سن ید ہک اکو عاج کس سا را
 تری فر رک ها | باوجاکیل لو یرنود ر
 حّ مس مت ت 4 رکو اسلا ںیہن اب کم کز ی دز نیک اک سام ایک

 اند 7 اسکن الد د دزدان وا گز للو ي ۳ یں فلا

 تر ےس ےن وب ل ویت ےک نھ او درج ںیم ےہ راہ ےک تد ار وا یر

 رو اے ل و بغیر زن ےک بسیدع ا درجن یک یمے ون ین یس ام
 دوت ہ ۷ی اج اپ ید کم اک در فر گا یک یم تدا
 لوص ۱ کت (ںیہ ترا شد ی اچ ف ل رها اوری ںیم روف
 لہ هو درو دیج وب سست نر كايد ےک عدد روا

 اک یار یطت ۓ ےک توش ےک اقع ےک یورو | تلاسرر کل وسر ہگے یہ ہي

 (ا6ا اص دز ہے ستم لب ین میڈ و ام ایوب

 ۷۳2 ال یلو طق ید تموم نا گوید ےس فلت سا اوم اک

 ۱۳ ص ۱ مزحات.۷ ۷ ا ew »| یعیدمال ماکال ا1د
 mkt ضرب نوم ےک ےک ےن ال ن امید اچ اوہ بولطم او ناو قر مت اقع نس ھل

 ےس سا ےہ شانہ یقیلرو | عقال یلد ںیم اتعا ی چس ی دره اب لسن اعذاد نیل ۷( ےس اج
 ےل کت وک نا ےل یس ےس کس وان نت ےل ےک لرد اپ ب رطل معاد اسب
 تایمر دے ار لاسر و الوش ور اقخ ےہ نزد ی دا سس واو طق کل ید
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 سر س رغم

 سی لو راس لو دز سرعام ےک نسیم ہی جس
 ندا رصد حاکی ل اغ هراس یروز تیس رگ

 جت ارد ېس ول نر ای ار علا کک ےہ سکفر ےک سا ہل اعماکل عصا مات ںیہن سب تیر
 هد لا نیا جو ی ہن اش ادا کس کارایی نل ےک قی
 - بر اوکو ور تار کف اض سس سا سیمای را

 نر سکا ےن سو مایل ےڑد ا ی نزد لوسا

 بروی رم اف سا فرش فو سیٹ | باوج#ل ید رست مد
 یو سوسیس کد اک اکے یل ں یر ےس

 یادم سم ںیہ ےل | رگ ید س دیار شیما بسا نر نوک رک

 کرم سک امر ب اول کما وت رد اھ ای یت کک! ناکا یس
 ۔ ےس روز ترين سل وبقت ےک سارت ساجن ا تامالخ

 باا ر لاکا اک ار یل لعتتےک نی یل وت دہ سر کنی صق ےس باع اب ب ےس انچ

 ۔ لا تردد کت تد یارو رگ کی دنا زا کیلا
 رپ یر رحم س سا هچ ام یکی را یر نیل لبه اور کیت
 کک 4( نسل قیصر 27 ی یر سلوک

 لیوا 2 رک لا یل ادر ہو وان ایک ا ادرک تر روبی رو ہیلع
 مچ لم وعادت ے تا e ےہ تاز

 یب شر کت یجب ارد ںیہ سنن قمار تم مارا
 سد ی ریا | بلد قم
 گیت الف بیر مس و سده کر تای کن اچ

 ۹ہ شا جید الل ماکمالا لر
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۳۳ 

 اگ ا ںی تاو ص اض لب چ ایک م یہی پدم اون ںوفت ےہ یوم تاماے 7۳ ۱

 کر نسل ده اور ورک هم سور سار گرما سا انرکف توتں ع داب ےک ده ور

 1 ران گرما لات یبا فرع لو اب کشم یک ته نر س

 ےک سرر وط ےک لبلد نیلام سج هد دم بلاک یک ای انچ جای
 و یوم ت ح ںیم ےس را ےک ٹری یک لا دس یلص رک ولا تضح مل 37

 رکا ایکس دد ےن س وکرم مش نو a اپ رو

 ظ سر نرم قو ںیم ےک وت وک رح سو ہکنب ےھت ےک ال توکار هر

 یاد 2 لوا “کرم یکء زم سا ےےاج لمدد ا قر دد نور ہک ےس ا ہد کان اڑ ایگ

 نان ات یاس ا ہک ساب لام ن ازاد قلب م سیہ ےدراب ےک “نفاق اح
 دیک ا کل کا اہ ات تحرک شر ہرہ( ںی ترو کے سوو ےک ل )ی ۳ شرار

 ےس اد ہرا رطح ںیہ رگڑ ندا سرکل ھی تسویه کر عت یک ا یم
 سرو یا ین س رکی رد ارگ ن لسی کسب ترا 7ک لا اروا یش نت دق سا مس

 درر قل ےل تیم و رش روات و ۳ 7 ترس یا شش ل۰ لور رگ

 رسم انا 5

 ۔ ح یی یھب وت کت قت بر وتت ره یک رضا یر هر
 نرژرمردا مکا لب لگن ؟زا سی ےس راب ےک ٹیم لربتاکا نشا ی ی تیتر

 نیل ےک گول زون دو ئل ےک نت ےاو ےن دب ےک لاب لس ےس ار گود ےہ
 شال ۶ جہ ےن وب لق او ےئل ےن سیم مالا تا یھ Erd داکتر نخ یک

 ناز ےک ووش خیس ید ےل کل درک لول او و رم یورو مدت مدت

 ند دا سنی تقوا زن ١ل وم ثر گا حل ارے ی رورنںز او يص ارو | نی نام

 لوس هستش ی رخ ر بیس ےس ر تر صحوت یا ان اس سکس
 ۔:اھت ار تسورش

 ںیم پاپ ےک تیره یادواره
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 علا

 رسول شوم ا لور یا ی اہ ےس ریپ لدو اکر دات لیت
 ( جس تر یا اعم ںیم سار چ ماتم اک
 یبا ھار ار: سم ےس اج ےک یئ ےس فط کی یا چہ یب ج تارت دره اےک آس

 ےک ےن ور تک اھ دریغ تا اد اے تیر علا قل طاها تبشر ےک رر
 e ےک بک 7م ۳

 بیو دپ تحرس ار ور ےس تازطحن 7 مرو ےک نیس لیل ت 7
 سرب ترس ہکے نل سا اتے سس اج اک لٹ سا کر یز کس نساجی اےس فید لا رم : - ۳

 یب سوکر گر اوتر اچ لم ی کروا یوڈود بچه چس قید بده اد خورد یک

 اس رضای ےک نی اد نیل گز طسا ےک اجے لین رکی لک ا
 7 ےس را کا ےس رکا یکی بر گم ںیشےراب < ل ور مارس ےےرکو یا 9 ان

 سا رد صم ۷ن( ےس جر فور درد اکی واتس ارل ےک ترک ایک یک یر ناشف کن ریل

 لوبتروا ۳2 روم ام ورد ےیس سبی اھت انہ م ےس ترا قر ادرج ل انا ںیم تط ام یک پر

 ای مطلع یل اکا کا ۳ اله سیب میس با ےک فیساا یر مهیا لا

 تیر. شام کہ سم
 بول ےک سا ءاہکف کرتی یم ےن رکی بق ےن ا اور ےس رب اصول وع نج

 ےک فرج س ال( ےس اچ ایکاسیلا کاش یف اتا جر ےن وما ھی

 یدو سیر مرض ہک کف رص لور ید وجو سرم کرسوو ق واراد
 راں ےک فدا یے ےل ا س ا ےض اور ےس ےرصود کے اپ

 فا ںیم ےس اے ےن رکی مکس فی ہدرک ایہ کے سر مود بقا
 هم کمر حسد م ات یک رعد نار کے قاطی بش یا ےک

 ںیم ےن رکی وہ سید ڈو چوک یدع یس ات یکروم ای اغضب مرا یب
 ار و اچ یک لیتر

 ٩ « صا مالا )
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4۳ 

 ےس ار اعر تا اوٹ ےس ناروا تاب نرگس اور تیک ارب

 ۱ بک نایب بنر کل رم
 بجاد گل کرم اهر گیج اناج ہد ارگ ایب اکی اد ناریذ سرا با

 ےس رت ویو رب ےرکت ذداخم ره روس فور اےس ےس ناس یھب ی سرد ایس
 وهم تام در ےس سما

 اگه كامب ںیلبلو ی بسوں دو ےن ویر شست کس ھا در لو الع

 2 ا یکی روک شہلروا اار یک اک کے کمال ںی یم الد یل ےس ںیم نج

 او رخ ستار باک ی ۳ مارکیٹ ھم بس E آری

 مارک سیری لی چرا اتا ےک در تی
 یکی )صد | لتا ںومضو سا ےس لو و ماما لیپ ےس بسای و شما ےس یر اہک
 رپ رووا یک ےس ابلغ نوب ےک ن رک ید تاج بسر رٹ ی اوا و
 ۔ سہ تن مر رد نی ٹ ےس ل | باور ےن

 رٹہیرئاٹ سو ناص ا ےس یاس باک ان) کے ات, یا ۱

 ون سیاہ غم تکو نر | بولس | لر یی دا وپا پارس

 لادن سری کد اعالن
 و ےک اود ےک ت اشا ےک رھ در تس اسر ا باک زا مر یت اش ما

 r ےک هم

 ےس تل الد ای ےس سصن کت مه نکس کس وب تره ورک کو کار

 ۔ گن درگ مذ ٹا | ںی باج ےک با ںی وت کرت نایاب

 یے تم ہا عروس شم پرو نی + د

 س اینا: اار واتا ےک مص شا یلص کک 12 ایہ کید

 ع اینو یونس عرش ء۲٢ ع ر را ںی تلا ریل اد ء۵ سم جک مالا ظنح : ١

۹۴5 
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۳۳ 

 ےس ار ا وک ٹر ) ث ا یریمےن یت یز مو شوا هز ر

 کک یہا ورود رد امر ظوفح اتش هد این دا ایک

 ےس رپ سہ یت دا ےس اد تکه واز یل اھ ےک يلاسم یر شر تلے تسب

 لماحے یی فہ م اا رن تبار( ےگ و "ترب سیمی اسر

 نیس بهت وپ یت ہد ایرتے نآھد ںی یت ای: ٹیدح) وکی

 ید شاخ ارے جان دلو ےک الس یے داب کس 3

 یک وند یر انکی لان خس ےک و اھم مر کلم ٹل ےک غار

 وا ےک فلم یت توخو یکن ا گل سا ارتقا کیر تعا

 ےس لب انس ی یو کل یاس

 یک رو اب نسو( شیوه ) ت اپ یب اےس لاش ںیہ ےک ین بر

 sr ےک وے ایر بیغر تیار یکے نا بک ورد دا

 گا کیا اچ کرد 5 انس لین ےہ یی لیوا ہم ےگ اہک

 ف سان کتان پکے لیدر سا ے

 لالزہ ےہ اد ےس امی ایکڑ کس پر شست ےل ےک سش ۱

 ےس فز 7 پآ کس ےن ود یش تدر شہ اص تیز کر یک( ےگ

 ےس نج مام اک ای ےس اجایکل یر ھم شاہ سل مار
 لس لاوما اے اہ ایکن نوک یب صاصت )دهه ما ام اجایب ضا

 لارت.ینا 7 ےہ لے ایرد یر اب نام ےہ در وا ںی الرج مالا

 اا و ۱ یر رکے یا سیا گرام که ےس

 رد اتت تریعب یف )رد قم و وخوج سام ٗردایرد | ساید اب یی

i ۱یک اگ کا لا ںیہ ےک کا ےن وک ولے ناز نل  

 ۷ الس تفریح سن یگ
 ی سادو یقه اکو ےہ انک یہ ع ہد کی دا ین دم اپ وم هل

toobaa-elibrary.blogspot.com 



FH 

 تست رشا اشا ع اج ا۷ واسم لیلی اجر

 ۱ نچ نزن تب ع یار اس ے ن ایفس نشے راہ و یز

 ےن مد شا سیر نو کل ایبح ہیبت یادد یعنی

 ۳9 ]رک ںیم تمخآ ی ری تلر لوید سیاسی ںیم مت ںی : :ااڑداشا `

 ےس ماس گشایی تحت ود کس اڑان شام

 ما مایا لیے سیٹ ےس آم سیا رک ح ںیم نیو دا

 یر بان اب ںیم 4 کس ر ۵ت دو او ایک ممه ےس

 یگ رک: رپ یک سا ےگ شا

 نوک یر فسا نب ما ۶ اب ے ہیں اسا ےب

 بس کتیا گيرد سرم ملی ہیلع
 تبار ارس دهم تک شیب یکم لسی ہیلی ا یی ل رم رفت

 4 ھ7 یک وف سر پآ ںیم فدع ساز ین ےہ تو تپ
 ےل روم یر یکن ان i مکه ده شا بانی گا | زا ں واس

 02 اپ یگ داد الم ےک فیس ارگ ںی اےس يا

 ای اور ےس تس یک رسا ا نوع اطخ ان مس کس ۳

 نارگیل رسد ایوب یا تلاع یھ ندد ےس تیک ک
 ین مس سو نه نیووب تن

 یافتہ رع ای ا ہد چ اش نوو وک کس نگر قد خرد ہے

 ےہ تامر هد کا ےہ ی ددرف اک اب ںی روک ره ترور کاو الاد نھکر تیر دا ےس شا

 ےل یا ےہ رقم۷ ت یه يک کیک اتم ی مکا ےس فرد سا ہور دا ےئ اج سید

 اک ایکس سل سن رجب ےک رح نک ےک از یروتب تسول نا ےس اب نقی ع اعر مع

 مرام ایک ین کٹ که نما
 جب شات سرک رص یک سوبا ڈا وسوم پس ںیہ نک درگ نا مری دھات مز هل
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 ہو ابی ےک ےل انکی مار دا اوہ مر یص تخت تر ترس

 ت رع ایگں اہ مت او ےس نوا آس ا کلم سا رفح ینا ما

 نوت او وہ

 سبد ساب ےک نوا ےن ا تک ی ترکی گے مسواک ر ها

nوا سامی  

Gtروا ور  Aلاعب رم راہ رم یا ےک یف ؛لوشم اکے سادا  

 انس موکت یه ار ےس د کام چاہ جاع ےک ل وسر لا
 یل ریش سم رک سند س 8 سا ےک رم | ترظح ها هد ترور

 لما تر ؟ [نویکت روک ی: ارز تن ارد با دوبل اد

 اپ اسیں ویک ت ا ےس مایار پارسا ایگن ار اد ےس پآ

 س۱ یر تھ یم ایکس ر لس تیغ لر کیر ولا یب
 انا ولی اتم بک اب اوج ارم ےس ارد ا یک گر اد اض ! روا ا اوز

 ملل نا یلص ما لو” ایکس سوا گہ ادب فی ید سل ده

 رگ شا عسل الع ےس ایج کوس شب ارش تک بی نا یک

 ہدایز سپس ورا اورو گو سو مش لی شوال وی

 جن لو اج ود مت بس مو ےک سارا لہ اترا

 (؛سییفبع وک یم یم نت اه تلر

 و ےس ( نمک ےس لسم تیر یر یس الا ہر کند نم هد ان یخ اش ساز

 ںیہ ما کن تو »سا ھے قهر نسل نیک ا

 ےس راس ما تی اسیا سر رکی نیہ ےس از ین اش ادب ےس کا

 ل سا

 لسی المع ےن ناز رلادبع یاطوم جرش ناق رز : ںی ےک ےک یاد لا اش ذات ٦

 ۔ یز تازرلادہع شد یل چای یاد
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 ےا وہ تام س وب ایل کام سلا کس رکا د امت ہں وکی ےس مرگ 3

 تر وک ذرہ ےک لی لراس اندر یخ کل عنا ےک پک هام ک

 نے اور یب نایب کس م مال کل اح ساب اس ا( تی کہ یم

 ہں رو کل ے و کرو ی رکے رکا له کر سما پ کے

 حرطیس ایکو 2 امت لفت کپ ؟مروکس تو می مت سس ود

 ۳ هست ادا رنک سارا 1 ۱ی ب گم 0

 روا انھی سا رد ا اکے سوم نم مک کب ا

 ںیہ لو انا پ گل اھ ےگ 1 ور وس ےہ ںوفودانیدرمک ا لسم روا

 ارور رومی مع سا ںیہ را قل صلح یوم یا 11

 یا ور ےن مس یک نيز نام ےک ما مع راہ مو

 ٹوک یم نٹ سا ہک چیر زا کج سیم کسر دیک
 1 آر ا لر ہیلع شا ی سرلا لوک ایک یتا یار ےس ساروا ای

 مگر یک ت یک کا اب سانپ روا ن7 لز تا

 زان ےک کف زط یک( ستا تیہ د ماش گر هدر ت کری
 راسلا ےس شاپ ےک ات ےک رک ام ےک ا ې رت ٠) ریت یز ورب

 ہیک دا تست او قید ےک ےس س ںرگو هما دے از م السا ےل ےس بس سیٹ

 ا بشر وردا نی ےہ ھے لیوروا یک یم

 تروم گرم ہم کل یان کی ساک رک

 ےک نج ران میں قلا تردد رک شا ترا ےک بق هو سیم

 یس بنل برخ سا سس مس سم ڑی سس اکو اور و 1 ر

 برد ان رجب ی ی نارو ایی مت ےب

 هک مد اک تے ںرمت را به ےک ۱

 تگ کر ےس ایک ےک سین ا تمہ اق ٣ ال ا رگ ںی نوبلناضعسرا
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 ر لو ی ۹7 ای۸ ن ابن 7۶ مس یتا نم مي ار/ شب باتا 2

 ںیم رتن 11: رک 023 بوک

 دا پر سن لا کک ترم ر اعم سا ےن نوا 2

 ای ووو( سر لا تی اتمس ۱ ) ضر. یت سا ےک رم او اغا لیاکر دا

 درک ار نوچ ےس ناب یک سودی عرف یلص کروا اھ اما ؟اچل٣ ان اپ مم

 نیک 0 کپ سا ائ بت کل

 ۲ ی سایر وطن کا رکے لن سات رر 4 ےن اف -

 سا ےن در یخ گرج پانا وہ نہ کیم ش ےس ی میخ تی یل ارد در

 هم “طر سا مار دن ای ںیم ما بم هود تردا تعا لب اردا

 یر اٹ ید م ا ےس مہ ا) دد درعا درر کس کان ےھت

 رم ےل ےک جو سا کل یی یخ سال یر رد وز رش ےک ماقا یا

 سریع ب اچ یکے ہک ید قطعا لسی ٹو گور هک ک
 ا تام پے رہ وو ےہ ےس ےھت ام ےہ 7 بسم

 ستم ءادتسما 07 کک اس

 زا ید ےیل او ےک وما بت ین بتن کس یھ نر کک لیک ےس مار! نیت( طش کیجو لون
 ۳ ارایش لت اور نس یا بسواد ےس وچ لہ یت زط کم ا سم ےن ایہ ےک سسر قفا تر باری
 یر 3۶ ول: 4 او ات اتر اظ اکے وزن کے قلب ربا امت اس اس پآ

 یاد ایر سرت ایدوردا ضش تپ د ایف لدی بینم تی
 ری طق حاد انب سار e اب کس رندر ا

 ات ن نوکیا یوی در یک زم 07 وس یی PA 2 ےکر طق کے پے سا ےس حد

 دوا ی رت شارح ور )مس ایکس سا یاد فر الل ےل سا سی اوروہ ماھ بری ماش عی

 مرموز نقل قع سا

 تب م د سسس ہی باس دس س
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 ۳۸۸ہ

 ے قله دبی دا پس راد تا

 لت و رخ یک م لسد عمدا لم لو ارش ا

 ہاوس IRS LIL نب ز اج رم ےک ےس یا رکی تاک ارگ یک

 ۱ در ط یتیم برف( مانا مز ےس ناسا یخ نا یلص

 ب د ہد ی اچ ےس وک رک و ساوکس رت ےک بر

 ےک ا وج اد د لماع ی یت ےس لرد ملا یسک پک ۳

 اپ نک ساک( مد ی انلا اوم انساتا ے ین ارز یر ا

 هلو کر سا ارگ دز ياد ات نایب اک اے 21 7

 تام انشر اش ےس پک ےس یز ت بہ جور وا تم یک ی یک ھر یگ هک

 (ے سر انکل شرار اددرتورشات ارد ا ین ایباک اما

 سنا گیتی ادد ےس تسمه لانه درو کلک مال (ف)

 اسا ی را جندی :J ایگ ایبےن مکا نی

Eےک سان یب ا ابر ور ےک  

 مش یلطب ام '7 وب اخبار شد ای کا ےن وار یر ہنس یارو ال

 ایا سد 2و ںی ۳ ووتر کں یکم بس رو یھ سلا: ایا سو

 ارامےدہ ل وے | ےس س اکسس ںی لوک اعا

OSلک اور اهن ترک طس صا مر شفت رابعس اک اش ما یتا کی اس اش  

 ر یک اھ کل تامار کے نل سا اھ اج کس نا ناو ما رق ارگ

 ےس و ےہ تر سک شو یک سم را تی یی کک ہو سیم سرب سس قوم
۳7 

 ی فک ر لر وزا وند دکر لی سم و

 اس اج الرب یہ ےس کک قلع رر کک قی کل سا
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۳۹۹ 

 ها دم :ںیم ےس ارز وفات ماما( لب پرا ےگ ا گر 72

 ماقد تم ےک اا زر نزول سي
 سض تیت یھب یوکے یس ےن لا م دق )تہہ ملے نارا
 دا ےل ارت ےک ےی بس یک ل الع ںیم از سب اشد اترا ل

 تستی کاج و ماس برش دم ال او ےن یک
 رب ید م تے کاج ی بارت وج ولو

 ےنر تکنیکی رک س سیم نب اتر کنارم هل
 عموی شام ۱ لو مہ کک بج چ للم کت قد سا بز 3
 و ویر بیرت ےس مپ اف ول قد ںلرکد تام ال د رخ
 ی ی تے

 بطری تر ته گھ
 یکے ںریکاو ےس زرہ ر رشح ردا ے لاک اضا رہ کر

 باج یکم طس ہیلی یا لوس ہدرکں یم ےرراب نا س ضاقت لام ترو
 کن وخ وجات یو س ےترکں ہہ نادم سرت کن کن اع
 رواز کل وت ےن روا اونو دریک ید من برد
 ۱ رنو لا لی لیست د تست را (ایکل بسا
 .. ۶ ےک خرد سج ےنرکمن لے نکل وت

 سود کک تار ) ہر یاد ےن او اوس ارل مرک ر

 ےن یو یکن اہک ایک ساب ےک یت یا سا ےس یوم صف
 "او گکسوکس ات ےن کر ۱۷ بانا تروعو رگ :ایارفردا نس یک

 سیو ای رک ارتا هتسدتسووکس ار یگ ذایدد ےس ارو ال سینا اچ

 بی ےک والس اب میلعمےس شید ساز درک اک ےس ےہ

 اھ نرخ جس رپ سیو بقعه ین نا لو
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۳۰ 

 مصور لغد قلط یم سوکت کرد ےک وا ساک
 انا رک کل سا هم نرو ود دو د نور سک یا لاو ےس ایوب

 ےک تب شف

 ےس ہہ شیر باز قلعت ےک نس کٹ یھ ساد یفاش ما ٠
fیر رھ یل عید دہ یدل ایی یز ےس ببب ت ایتسردا بلا  

 ۔ے 4 ابی رتصسگ ق ۂیلع لا ای رعد اختر ززو

 ` ہری نرس فا یاشار نع و نیا ےن یدو روا ایع یل

 یک ام یک نر زنبور کی اب ےس ےس نم یک همای
 راور نوا باطن ١س عکاس ےن e) ۷: ترسم

 ےن ایک یاد کس هی یا ۱
 ےس ںی ج رد هژور صخش وک( ںیم لو نا )زرا و ند ےک تی

 ایر اوس هی تند ےہ | کہتا اگر هژور ےن يسرداز یک دوبل

 . ےک ےس رکن الخ! یرکالچ

 تو ےس هزور تنام ےن لو ہیلع شا یل لوس کھ سرب اظ
 (زایپںادعر نا لی هتک سس ۱. صف دون ےک ی بدر یتسردا یی سیا

 ناسا ے رکا ارب ت لعد تش اس گه او رد بن فرض هد رک تم

 رسول لود ترم تنفس ای کس اک
 له ےک لسور ِلعش را لوس ( یک ور وات سوم ب وجد یھب یم

 را ی کول یجاعبس یکی سکت علیک بم میترا ما ۱

 ی رد ےک ں ریو پا ےس از ںیہ کی تام بس ال
 ےس ارم کس جاي د آیہ کیا ترص غ پا رسا ےس ند
 کب ترمه پکے بر اظ یب مردان یاد رپ برتر

 نک یب ای کرم سا هک( تے نام پآ کو اچ لس سا ترم لذ ےک مد
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 رخ ند کت کم صد ہیلع شا تالش | ےب تب کور ن ےک
 واو ېس مزا ےن ےک نا رک ویت س ر یہی اد ےگ ۱
 ۔ ن الف ےس نادان ںیم نت كا

 میل “رب لاح ترو بے از سپ ےک م یار یھ امن ماا
 رک س ناز ےب کس جی لک تع اج امد یش اص
 ترم اپن پدر سا کس اب یف شرک اپ ٹپ ۱
 وج هو ارحب ےک تافو ا بر یار ےک سخت کا
 تعا مس ایا د تھک ےس کا ام ناز کا اسلاید
 گہ تکنیک صو کم الدا ہور دیاں یں ت ایا هک
 روک سیر زس لو لو ارتش ؛لوس ہیر بب سس (یر

PAےنرک یب اہ ےس ولید نور لنخ ناپ دات  
 یک سد دلش را لوسرد ےن تزعج ےھت سس لم ےک
 را یلص ا لیس وا ناک اداس اے کام( قاط مک تیا
 البرو ار يک لاا رولا مکن اروا ترے نا ےس بش اہ یک ما
 ےک ہک ہے اھب کمبود بسا
 نوا
 _ گورے پام روم سرلا شال ومد لاس ی ادا ۱
 ےک ےگ الم نت نویی ےئ وہ ےک عسل وا قلم ےک
 یهر رک را وسور دا ھما کمکم یو کب اط یا نرل تخم ٹل
 ردا کشم ادب کو نزاع علایق بو فلک تره(
 رو)رفکماعرد ١ش دستک تای کت ریس ( ناس ید مم

 اعا که نی درک نت قد ارے سا ما اوج سرک کوک
 (شابب نیا ںایھچدئا رد ےک ۵ را رت یک لوبق مس هدر یگ



rar 

 ےس تیں رپ اوم ےک نا ےک سو ٹک ےہر یاس رس لنت ندا

 گر هوا 1 ھ7 نا تایم هو ری ےک سما ہر ایکو اگل

 کسب جب کم کمر که دش [ کیم ای ایف یب عم

 ی رایو ئ آے لنوو نا رک وو

 نہی احرراو و روا ےک یاد ع ری ب ۶س تام ار تقایصر وا ے

 ے ار ےک قاد رک اے د فت او هستي سکه سخن ںڑ اور

 تا رس EE الو رکے رہ ئاظرد | ےتدوجو کو

 منع نوع گام اکسس( ےل ےک ےن اکو ہت انالعاد ما ما

 ایکس ا ےن اپ | سا | ےس نما تم کبد ےک نرو نا نایب ۷صا

 مو رسیدند موش شور زا لایک

 راو در داتا لبق "ا دز ر بس ن رر وإ تسود

rm ¥ری  

 بم( ےس ےس روپ م )الا گا ١

 یو وا بم کس نر تی ای عیب ںیدنا)طا هم

 نسب انچ اکا یار نا کن )ےک پا لا یو مولع یکتا باقم ہد ردا

 نوا نیت لیتے اوکو ی نا سی ی اتش دم ام نب سن

 ایک ےک ناپ وہاب ما ےک نید) ارج. - - - ید کن فریز
 لیافروار کس کے ت ناو حط یز بوس نا نان نا وب

 رک ا ےس باکس بارما ویلا یتا لودر ا 202

 سی تس او رد 7 اره گول فورا ماند یا افا

 ( نل ےک ےن لک بد ما کی مالا نرس تا هک نا ےن پآ

 اھ وہ کپ سید قم اي يک اد رج تم دق بج
 29 نوک ناز شو ۷ نا رشوت تعال ی رایت کرک
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Far : 

 ۓکش زن | تنا شب ماکحا مور اروا رک تک اطازجںارک

 ےک ر نا وجی رک صد تایر صو ةر قوقتود ےس اوما ےک لاردا نڈ
 ناسا ا س نا امہ تر ںی بج ادرپيلارما

 نادا ولع ےک اے فک اد ییا برس تخایدد قرصردا ماقم

 نوا زاید یک گیر ایی او بسر یک

 دات ےک اے لنت یر کل وصو قوام ہو پس مر یو

 گرا یدا دارا اچ کوج کز تاج رم - لو هک

 دیک آرا بنی کوک ںیم ایکس
 تک سرک رال وصد یہ کک تقو ےس کم ںی نل ۱ هک تاب ار
 ےتےر اچ کلو ملنی ناز کلا لا لورد دیک

 ے اسو شا یل ا لوز نر ا یم کر اردد بجا نی

 یس کیدا لاس اہے اج ےک ں مد ںیم ازاد تا طا فلک

 نارگیل نهج ك اپ لوک یل ےک ن ا ارد

 ۔ ےس ی اکے ےس ےک انت ورا ات ںیم ںیم

 یک اپ عرف جم لوتس د کب ےس وعدا لص ئالو (۱۳)

 اب یب ییا ةر سم ککے یس یس یا ئہل اعتروص

 بیک ی ا ہک بس اوز سیل لع سجے ایام ر رقم ریما رک خدا لب اردا

 ۳1 پھ ا یو ملا بادروا تج ےک ں ویل نا ت یس

EAڈرا حر ت موا اک اره ایک سض وف یے لم ےک  

 ' در نورمن زهر گن ازکم ارم یو :ایا فردا اک
 یوم اول س اى ارئا ےگ در ا مادر لک نار, اوری یھب
 رکت عروق جون ےس کام ای نا لوم اھت
 ےک ےک یو ےک یال اعم ےک کج فر هو ےک یم
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۳٣٢ 

 هر ےک نا کن ار ام ات یک رک لوک ا سارا
 یر زی ما اک انا ہک لخ سا اتم تعاط الا بجاد

 یکے رک مر لا کن سی ںیہن نہا متر کر
 نام اہ کج سه ےہ ر کل بق د( اسوا ےس ور | ید تولد

 رینگ سد یرف ها ایک ادر یکے پآوکس جا ماحد لاو شف

 لا ماچ اند باک اک وم سنی ا اسلا هچ او ی سنتی

 لا ایپ تسرد اتع درد اروم او سط ا) رک لودر ےس

 تم اد منال ردا بجاد نر

 ٹاپ ٤ اند ی ساز یب کا نل ہیلی دا یل قا لوس ۱

 ےک رب الس رکن اردا یب کیک طط ) ییا ہراب کندو
 پکڑے ےک اپ نوباشد سم طي ید ترا یک

 طی ا اسءایفاپ کری یک جدا سا تر صا تشدر یک ۱

 پوکه ےس تب مگ ت ےک ے کنج یت د وک پرت اس
 طول روا * وت یک کا تر سے را ےک م السا تومق یک اددا

 ہہ ہک یکسرکرک ابتکاری

 7 (ےۓ یز اترا انا ےک نرمی ترم یر ںی طوطی بے پا

 تالا مانروارکشلو رہا ےن ای ار ماما یاسین با اه نیا
 ۱ رنج کتک دات باقر دا ترک ترا ازییعسا 2

 4 سط شارل ی لکت جج ترشا ںی رکو اتع بل بوت

 r) توتال ار - ےک ےن رہ ےس اردا تو رعم اما ان
 هد بسزوآ اڑ وت داد اے جاب پی بو ىدا

 نلشےکں ایب ےس یا اود تو اکے د ییا تپل مت رہ لا
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۳4 ۵ 

 ما « پد سر حط سا طاووس کوش
 هرس لا بوک سرک کوک کت قو سا یک شپ خر دا)

 ےل ا بوتگ سک رپ بود رگ ےس امد ازات ایہ
 ٹثرھاڑپ اک ف قو تک یسگي تره (ایگب لطب ہنس ییا یکے پآ

 هنگ سام لام یس روح فت اوس یا میا ںوتکرکے ھر ما

 بس رو اے ایر |یپ ےل مسیح | لتا ل اوہ ہک ایکن سز

 اوم راس سا کرس فر ہک اهيزبسد ام انم اکر

 بی قاب ن ا ساید مترو اس تر کده اددرف داغدا
 ےک مل عمل سر یی تس ماگ ) یی اولو ماد ۳
 هت اسیر اب ےس توش ها 1 مات ماکو لام دق مک پ ںی و

 ےرکززئ ارگ ا کی رد تار لب 1 ک1ی سکھ ںیم اکو لایا

 چک ی اک آں دار کی قی یک سا سست کد ادد کک ماد
 رج تير امزک یو سو ہیلع نا لم لوس لإ
 هوا ۔ ےک ےت وو ابا یب رو ام باس اےک نر: نر ک

 متن یرا نا مروا نایک ص اسکی بوتگ ب
 یس اند اسر یب سورس اوت لیکس سس بوکس ياما )ې او

 تکرار (ےہاھچ ا اکرام اےک پا اسیج) سمت
 تال اسے رکا از اوج, کل روز ںی ےہ داب یف ریت کب ار ۱

 ر ایت ایپ ےن اما الت زم و اک جے دو ےس اےس
 روداتو کٹ ےن اردن دت ام ماکے یاد اٹک بی فکر
 گلو یل لسی ش لوس رپ ترک سس تل ےک سک
 گمان ےس پی چپ کمر ےس رک ناتو ا ےہ ایا يک ا

 ےس ظن یک شو کک ما سے باد سایش تاد اسلا قلش
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۳+ 

 تقاس یکن ج ےت یر "۳ رات کل کل یہ سیا پکے ئل یا ترم ام

 اوہ یر صاد دز لاو اپل ار نحو تورم تب
 "بلی انک نرخ یک اردا

 ےک پلاس ای چیدہ ےک تار یر کو کشا لم ش١ لوس (اهر

 نک یر کم ماگ لا ےنپا ہددج یکم (ںِٰفاسر مای اسد زنیم ژرف ےک اول

 الو سک ایر مان لب رد ایم اتام رھ دوز جب صاق کک

 کر سی ات اگ ص ادور سض ذیل اک ا کس اپ اک

 ل وسر بس ےک بسے ردا ) کوو یہ سیب مان ادا کیپ کیا ی ترم

 مار ےک را ن دعا ےس انک ابا | ےک یب مع تا لص

 (یک راض عار انہ کن یی عاددرز نا ٠ع آے سرم ںیہ

 دعا ددرس هو انجز یلغ کی سرلا ت تفت لو اسم او انچ ۱

 سس رع و رٹ یھب هو ز ایام زیر ےن تخت یک

 ےک رو 2 سوری ار و ےک

 ماجرا انا وک یا یس اےس ںیم ں ویش آر نا ہدک درد ر پس

 سر ای رکن فیلم ادعت رطح ےن تیوب نکا بع تر

 کک لر ساک ید ےن ہہ ےک ا ےک ملسیلعش | یش لوس

 E کا ن اروا یاس فی اد ےس ؛رکل سارا
 جست اہ لو ار را

 ہت ںی ام .قه یل ارع هریو یئقر وا (ںیتالمارم قم وک نا رں ارا ار

 نا ےک ن( کول تار کو گپ ےس نا روا ںچ پس ر سرکه

 ےت اشیا ما نگر افرد ےس رکاب ایک ا لم ااو وصی

5 991 

 یم e 1 هات خنک تو شی هک دوص تکی ؟ یک
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 بس تک تو ۱

 سن ےس مہا ےک ںی ایا تن ملکی لوس ںی
 نوت [ مین در تداب ار ٹک سام اش س ایکرک یبا ےس سی
 ےرروو سن ید ر صخب ج یا ا کد بس ر
 دوا اوس ےک سا تقویت لص یف فالخ ےک یا یکسر سفت
 رادار اقا پس تبا يد سا انا اس اد ہک اھ

 سش 4 اک( یر صفا ہکےہ اترنے ایگ رکے نت اس ےک لاو

 نر هاتبرد اصر ی لع ساروا هه تب اس دے بلع ید )

 ےنیڑربخ سایت مکاھ سا ہک جی س اتوا نح کین ہیلع اگد
 یو ےیکرپ کس ابد این کر پا مدرک اج و منال یی سے

 سم دير گل الع اب مارح یکے یہ یر لا ےس ردنا ےک
 “وا ےد رات لالعای ماما 8٥۵ ہے ے اجر منت کہہ ان ے پا هی

 “کرو کیر لو ول طیور کنتور
 یس ا رقم ایا ےس سجن س یو یاو اض سٹیل ےن لو

 شرت انب گرا یه فلاخ ی ای ایک ون ایپ سش تلاع اگ
 ےک سا اکو اب ید صفر انب یر ےنا تقوی ا ات

 ین یتا یک یض ید سکا وہ شیب تل ا ارش
 کس ارد کارل واین یک وسایل سنا ا عو اب ےس ساز کہ
 دار یب او ل اکے سم ےس ادرک مین ید نایڑد ےک تلاو جہت

 ے ثب مزال یی وک( گیر رو سر ( ریلغکس لورم
 سس سس سس سس سم

 نوا یسایگم سلف سام موس ےہ بجاو نجا تراز صنف ۳و برق

 تاب شا کر ا لام د نامہ ےک اس کے اه کت یکم ه اد که اظ
 مت راس دارو اوہ تیا تس لا ۔ ں ےس اہ ٹی درد ا ےئل ارد نوه روا یا
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 کلک تند سا ترن کی ھات ہد تورت ا با کرد گل صینپ اک ار

 یک ا اذا ےہ قر کے ساد تیب د گن مت لادع کی عات یکے گپ
 ارگ ود کی یه اتری ایدہ ی ات اگے ہک ورق ت قو سم یو

 ی ګر امام یہی سک ض ان اچار رکے - ےس د وکر سکس سا یک
 “وا اگے رک سهند 4 اتو سد نساوگں یم تلادع یک ض 1

 1 یطا سا انا دا اک ا هر رد گے سکے ل اط ۵ او ڪس وو

 بنس ای س نکن وگو رد نیشن ناس (ا)

 ۵ رزم تد 7 را ےس گود ارش ررطع پس ایک اور ےس ریٹس یک

 یک کلا ایمر دا ٹنوا سد یکی تبرز لک ل صت ےس سارو ٹنوآ

 فدا ہت تب گا شتر و | شو اکے یل لصت تایل وإ ٹندا سد

 ہک عین سات رخ تک ب ےس از واش مان .ےھت و
 اک وا اپ ںیم تی کرن سرو “ہیلی شر لسنا لوس
 ناک یارو ا ۔ےھجت فناو ےس سا برنا ء انا ر ترضح ےس اف لی

 و تا وک سم نجس قوم نایل ای کب نوھ

 ےک ر اما ےچا سرخ تیر مح تست ام سا ےہ فلتخے لگن ی رسو

 یت دار اس اد کچ ےل صاح اک اوم | قر سم ام تداوم ای ااضترس اور هلم
 ی نر ۲ رقد س ته ےمدد کپ او ماس شاد اڑگ سود کج ےس رنگ اد سخت

 ی ا ےک س ا ےس ادب ا انٹر مدت م ںیم تلارع یک ی | ےل ےک سوپ تج کارم e 7 سج

 ےس ت کس از ہور چرچ کد او سکو کہا درخ سر نه دایزےس تدارکات رنجیت
 “اورنگ اتایلاب ۰ ابو اک رور سید روا چ ا ت ڈو نر کم سرد ا یعنی 2

 قم طورض تیک فود ترا ارشد اض ام اض وا تم شر
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۳۹ 

 ان یکسان بار قز ےک كا دو ایک اپ توا ایپ
 تشک ا تید یک مد ات سيد اےس
 طرشت ثیرح یس 2 5 کر ع تھ تشدد کی در کوان اطم ےک
 لر 7 ٣ ورور ۱ رضا لو 7 دن مر
 ی | س ب رج) ALI رک ےک 2
 تہ یر سہ ین کوچ نگر: ےل اف عت ےن پو ام
 مع تیزفترد از اینرکر ایقخاوک سا (ے تم روم وتو حد
 تو یارک شرف سا ےک در را ی (ایدرکک ریو رتجا ےک
 : ۱ ۳ 7 بودم یخ کی ب دریا لسی شفا لود ے کا کوب بج اکل وڈ

 لتا تیام سرور ےس فرص صا : بہ ےس از ین اش ا
 لیپ ےرعود ۳ رانرکل ویقام یم ےس داماد کی اورو کیک ؛ا) یی
 ۳" یکی کھا ,ے اوو نخ تو اکس ا باک اج ایک ویت تتر سوگ
 ریپ ایکل ویت دب ےک قید ےس عسا العرا یخ لی شیره تک
 تر اےک ل سا جےن اج لہ ٹی کم لکل شا یتا لو لب اوہ رپ لم امام و ا
 سرد س قو تو رخ تثاذب شیعی دریا یلص ‘وسوپ
 یکے کسی تک یک گیس یا ےس جد کل مکس ےس ردد
 اسے سره سا) مج انچ اسناد رش ریا کما
 نیو اف کدام رامسر اہک نی
 شر فن لس بورد نه

 جیپ تیرع یکم سو لا لا ل ومر ےن تا ا ۹
 کش تال ےک س اردا ایک لتفقد د اترو گلو

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۳۸ 

 یھب هد بس نت اج یوم ید بدر ترا یدک
 لو بل اسم ےہ مود شل کم ایج ےل یا -ہشارعاشلا ےن

 رک دانا امار ےک ِمِبٹحار مولا یا لو ےن

 شی نال ور دااکگت ض آم  تزمحض اق میا ایگ
 ناردا ۷ك ےک روزلی داد مذ یبا سعد اپ ےک ید رب ۶ گل سو ہیلع

 ےک اس ہیلع شا لی شنا لسی کک( نامباد تل ارد کل ضفدع ےک

 ترعاط گل و وسر تعاطا گرا روا ےسد حکاکی کوچ

 جرم
 با قلت جت حر 29 سل یعارف ین اش ما

 نسا تابش اد لا کے پآ( ںیرلس سیا وفد ےہ نت سح#

 نخ شیره کر مس و لع ا لنا لوس رح ت رح یکے م تبامنہی ےس

 ۔ےایکل یب ٹ كثیروررو |ےای درک کر کل ہا( تالخ ےس ا را

 ؟ ےک درک ف ایکس سا آل ددال ت اعتاد ےیل | سرا: اہک ںیم

 گروہ للو تخت کم اود جو سید تا او ےیل ا پکا ٤ ظ مم

 تشد سا کش ماجد از سا راسو کک کک ر

 ےب یہ کے ےرصبد ۲٢ن ٹی دع بج چاچ ا
 لش سارد | ےئار نہا ہد کے بجاد بی نوکر )وف ساعی

 کرک لار ور 12 بج اد یگ ورد | ےس دل

 سموم ل طا یزظنی روا ےہ ور تنم ن الم ےک سی یدرک

 اگے اج وہ ت اٹر ا ۔ےہ وپ تبا ڈی هر رس تشک

 ریل مسیر 7 ۱لصس لوس کے ےاچوہتہاغہب بکر قو لول مات تند گا ت تنس یوکے یل هل

 منم ۔اھت کس کارت یر دیگ مس یدک ا
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 ےل ر یک کن و کرک )و ت رات ےس تسرب 3 رجا
 کک رٹ ات ف سا ککے ب کت ضس

 نیر وس نار ےن نیک بام طب در: و ازین اث ماا
 7 2 کز ب ا ےب عر نایب فییدع ےس پے ہے اکر ییا
 روا ےس ےن ےک ( ںودر ےک ید داپ کل وتتم قاع قران تم
 ہوکر اکے س شر صح اک ار ےس س تیر رولت ےنپا وک دو
 لورا لت کر ترفح ےس ایسنا کام رک سک اہ ییہ
 یب یش کاایک( فار فہ اپ سرش مو فرا شا
 کسر < ر رت وو رصحاک ار یکم یم کم اس سی ی( لوت
 0 صین اد اہ فا غر ازم
 ء۷ جما باند تعا د گیره سا ںیم هیت از یف ام
 ۔(ے ار طحالب ص

 رشیک س دواز نج اط تادان سم نیم نر ناس زین ۹۱
 ایر 2 باطخےس ہہ ار ےس رک تر ہتع بیر ۸8 اب تاور ےس
 ا اویل لسم یکی ےن سرو ات طساد شرط دب
 ردد انس ےس راب ےک ارب و توا یب ےک پر نین
 ودر + روا سوپ شوک کا اب نی شا "تل 7 ےل ایک
 رکھ کر تیپ ےک ایر بعد ےن سیا س دا ںی ںی عز
 را لور یم ےراب ےک ید کل او کرا پک یا کا
 هتروح سرت رک زیر مالغ یکے سم لال

 تستی رب سس ی سا سس بہ
 رو وز قد اساسی ےس ٹیپ ھب بج یے ت قد سام الف یی اگ نیم هل
 ما ص ہل اسلا شاحر لا وھی اہ خد اھپ یت تی ایر ںیم سا وتر یدحی ےک ا
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 رک یہ سیب اور مود ترک عی ید ۱ 7-7 شرع فرا اار
 رد انک بورت دز ل( سود بات دیش
 اتا فور مر یک ید می ما کک ا یم تل ادر درک
 یک دا ایک بضیصصتالغےک ے وار ایک یب تس اےک
 ۱ مد ES شروع رگ کال یب ےس راب ےک تید
 ۔ يور صبت چرا کا بیر: اف (ژظافلا ےک تیبا

 دووری کب جک انچ اچ نال ےک رص اک یے زینا ما
 نبض ںیہ ےن ا طر اوس س ابن و) تربد کت اجرک س ہ7 شمع
 (صتسا ھت مد بردار اھت مز وا سن اف ےس لاعدد( 4 تر

 وا اور ات فا ہد اگ ین فو اوسوت یہ تد“ ار
 کپ ہن نیر ترک ےن ؟ ںیہن ت ید یک پل تسلا
 بر یه دارا کے سرک یف ےس نار پاس وقتا ےس ا 2
 کا ی گان اصن ےک ماد ہیلع شا لا لو
 ےک ہلصی) سا شا ےن مح تایر ارور دینے پاس نوا
 وگو اوس ےک ےک رپ 1 ردصیت ےک د لس شا لوس فال
 ےس دار ا ے ا ےس ںوھکا ےس مد 2 بز تیرهص ایا اکہ راچ

 ںی قی بب تہمت اٹ ل صبت ذی ارگ ا بقا ایا دارا ایکٹ رگ
 کتک ین را یارک فا مو فضا ضا لوم ے
 لاتے سش اورا تک بکن و ںی یخ ل اسد ما مات ادرک

 تگ | کلام بل دا ا مر شیب یا وثرم لیڈ ےک ٹول ا تالا یفاشم تل
 نی کیدز کک ا بجا ےترکن ایم رن کپ لو کما لبه فری و ترار اشا
 ںی ۳۸۴۷ و ےس ہد یب سدا ( دہ تجار یک اج یک دبت یه یک ئاوتے هو
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 مک خر کں رگ بسر ورق ترک کک رکاب چا
 ۔۔ ےہ مژال

 نا وتی اس اب ہا ہے گلا مال کا )۳

 لر گز ر کیر کت کتاب فرم تک
 گراب ملک سریع بج بل نت ام. سد
 فیر احزاب داد ےہا وہ )یا ماری هه
 حات سلوک تب رک Î م عرش | لسنا لرضرگنا
 دوو یک ب جر اذاج تم لا درک چس اوہ اک ن رئاط لإد رس
 وک کت رم ےس ہد یگ اط ے ںاہدرق ے اج لی نوک اط ندهد
 لس بم اشردا اد لرب ہدارا اتیا سرت کز طحوآ

  (fك ابتیاور ی شک دیا عر فن فام ما 777

 کها سو یب ریہ ادا ایر اں وب ناسا )ےن تزعح
 وے شرک ترک نزاع کسی ) 1 ہںور ایم ا نا ش

 ۔یئ یہ ی در تب
 نه ترقد تر ارز یک سد لا لس شات نیز هرششنا اکر ای تک ےس لو[ او اد تبرک یا تک ےس اوٹ اخ غ قو مزار ورک ۳ك تب
 رعد روس راس 0۶52 ارب اقر ےس وا سم سکی ےک سا ارس کاک تیب تر ناتا
 اڑ بس ہک ےس نک کی ںیہ پس ناسک( اوو وع ؛ راسی ںی ٹل امر ردا تقدرج ید
 گیل موٹو ی MEA r ولع کف یدص مت وک خیا فارن الو نصب
 سےس تیر یک وض لون دا یارک چرت لب اروا کی وپ یک تترفو روتر ےک ےس اجآ ےۓاس یک مری یلص ا لوستر ) حر ایکس نانا اکا کنی سکے ماد و
 ںی لک تو ےس اتد یر اوریا رک اک صف | ںی تید گم نسا اک ید د رمح کک
 رہ انکے اجے اسکن ید لا صف ار رک نش یی پت اس ارگ دارا ےس گے
 : ۔ںوہادرکگرت
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 ی از یک سد لع شنا لی | لوس ےن یہ ہکل وپ اید تدار ںیہ: اہکر ا

 داوم اس وک انکل پا ناس ےک لری ایف ےن آه ہانسش ےس کیا

 (۱)(اٹبل مزے ن اعط لب اک با ید انک

 لای ےس طس اد کنید ور نسوز یخ اش ماا
 جسم قو سا ےس ں وک ےس کت رح کس ےل بیت اند رر

 یش فیر حی ےس فروعن ب نگر ار رع ےس ون کت کج ایکس الوب

 ۔ یل رج ےس ں ویی چ اونا ستا لوس کک
 : قسط هشت یخ شرما

 ےن لو گل دی لب ( ا س سا ) ےن سیرج ٹر هدر

 ۱ نج گول ہد سلم ےک نیک اع ےس ا مر اشسا اوس

 بدر نا کن ادع ارد نیک مات یو فروم درر کر سید ہی ےس
 مر یک کد نایب اص توک واور نا لس س ا) بزنس خارگ

 تردد پر وطرد س کوک داع ا نے ںی کت ب
 سا ا ےس رہ تو ا سا اددای یر یر قربیدا (ء.تپانسکت دن

 مع فرم ( یت تگ اورخ تیر نسب ط سا۔ بم نیند وور

 یک در مور وہ شمیم اح ےس نی مٹ وجد سید ا زط کا کر ایکس وک

 راسا ےک فیر کک فوم نت رلاربخ ین شما زرین ےک سا

 بت

 ِ کس نا ۳ ےن قطقر آر وارم یا حرط سا ےہایکن اب لس رک طط وم ےن 1 م٤

 کس سا شیدع کی زحا ءالعا نم کس یم طا وال یہ لے س ےک بس یداز ےک شیوه ما ںیہ
 ا باک لا ا ےک نویسم: ارز ےس لسی شیر لوس: بیت فدا ےک نا ےس وجر اس

 ۔ےہ ایک کاور او وو کہ شرع سا یھب یم ل ارعا باتکےس ۔یبعلا۔ورگط یب
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۸۵ 

 کے یوکرین ند سیم سیراب ےک لیس وج نعت رفح اعرب
 ہے بی ایل ے بج ےس كار دا رب
 ۱ .رق کت دال درد بش یلی غیرت یا
 گود باک مس اکی سودا باک اوتو !تب للا نم
 گام ہد کر اہم مرکب زا! یطعی یح
 گل سر دد رد | یر جسم نورشام مهد نی نع

 راج نادر ( یک مرک چ چ
 شیک یراب گی سرکل ربت مد ساک لوز 1 اعر سل ۳

 8 ٹردع لر گرم ین نل ےک ںویسوچیرد تی ما | ات
 روا ےس سا ھت بانکی خلاق ےس علا یا ین ںیم لم ےک
 تم علم ےک ںویسرید ےس ترک ننگی از عراد ورت یم ےنررکل وبت جے
 سج لت یه ہی لایدا لی درک اردا این ر کل وت ےس ا ئل
 در بال ا۷ ار مب ین ےہ اتم ار تح یر وعش وے ہن ابد

 ۱ اب
 زسلس ےن کل وہتوک ع اور وج لش ترس شم ( ایل ےک یا

 ےس اود اس ےک رکی داد ګا تالدا شعب ھو ہک ےہ ام اج ایک ارتا ںیم

 نط کد تاو ےک یرش و تزح تھ ترکہ اھم کر کال
 کرت حک قیس ب ۶١ا۷ اردا بیس لا هچس ہراشا

 ور کرکے ںیہ تاج نی لین بج بجھ اکہ لام ا
 رب فرخ اک رشد رخ سری کا ورد طاها( فرص لرز ا
 توس دیگر نار کرس

 تا سرو سا کے ن کل دت رم یک دالا فقر ۷۶ تح
 دا مع اردا د بیس ر یر شا ییا سس هست
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 ۳ہ

 لز اط سا پر یگ دی هم انا ےس اموال کت تحت اک
 سہ ھی کپ دم دعا لیتر تندیس رب ےک ٹیم ر سے
 7 لیے رل وت ترص ےس لاس یار ار کاو شیلا کتاب

 ۓ سار ہےں یکے زکر یش عرب مان کل ہل شا لیا لود گز

 یہا ترب اض ا تہہ نیر لول لم
 ۔: ںہےتارف ںیم لی ذ هک یک دت س فاش 64
 رم تہ نج یر مع ام اد تست تی نام ےک ۶ تزطح
 مڑ پآ اس ہر ےس ےئرکایگل وت فتر دوور اکر ور هو کے

 ار وتو روتر سو ست ت صد عم یر 9

 ۔ هک لت ھی
 عر ث ل لس لار ےک سک اورا ت ہیک ی اش ما سن ےس سا

 ۱ - هر ترک

 هستم ی نادر لید اگه ور ٹک ےک ر صا درجن ٢٢
 :ۓراشکا ی انا

 نایک اک ذا یے سا اھیناتلسس سا اتا
 ۔اگ لایلرضر ےہ وت ىلا

 رطح عاص تضح ور رح لم | ترضح حمل ترغح حر یا
 ۱ گریہ سوق | تاو رح( رغ آر رو اطرآ ترفحبیحش
 ےہ رکی ٹپ تاک یکم کن رت تم کت کد تم دا عقب لپ
 مارا یر که یاد ےس تر گه درک للد لر لا
 هتل وسر شاه سجاده درز بیکار ےس ںی الار لا می
 ےس لس امو اصلا f کا ادرس سا ےہ یدک مر یک

 بس وری بص مر
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۳۸ 

 ل اشک ں را اد یب ساس ےک ن اروا بل با محل ب وفا

 کا ع ی سعر سا کم کج درکہں ایہ نولسرشٴ؛اضوءاجقفا
 ےن اےس اسر ےک تیالارغ یار

 ےک ساروا ے تد (ںژیرتاد ےک مالم لی ناک تصرف ت از

 ٠ کدر اس ترقه همت انک اتے رب
 ن یس لبلد یک ا دتا نعناع ات
 ہم یکم ات تی یوا ے ی عو نما ہیدنےک رم ارز ر ا

 موارد ادرس کہ بس ےن اب ےس سا داف ےن ےک تب کوری

 عو لج ارا( لسم زرع ارز ارگ ل سر ےس اجر اتت
 قا هد ان کن جیب دف اطع ترت تاآ ت داع ندا پا
 Ad ادعر تقارص گئی دار طا ار یا اتم ےس

 ۱ ېس یورک ام

rr)بیک بذز دت عترت ما  

 اکہ رک رے ن انس دب کہ تنب دی شیره ےس نص
 یا ےک روش قوتسدا رو اع لیتسیف لات لصل) ریلع یں یک

 ېچ تئاجا ےس پیک سوپ لر ہی سیم یہ نر: امن نا ےس

 ے میم بج تم ںیم ال یک رم اف درفم نس )راست
 وه مو لنوو نو کلر وک قاب
 قول سری تست اط هریک رک یم تعدم اشا
 رستا ہک دیا نو کک ںیہ ک جوہی اہ یک شر و
 اش مولا چو اہل وت ب سا نجی ید تز اج یکے تاج سیل اد
 لی دار کرت چک ا کور چار کوہ سیل ںی اجا تم

 ی گیس ےن پاک پا بے پس ےس باج
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 ےس اے یموف قم ایلن رد یکم تردد ا. ےہ ید ار کیٹ یکی

 رمد تدور پ رک تا اردد رپ داد یش
 ی ےک جد یر وإ تم کت دخ رن ک كام درک مایک اکہ رک
 زير تسرپا ٹر و دات ر اچ ےک ت رع ےس یت ؛ ےہ یت
 ید کس رخ یکے ےن رک  ایرد رکھ ئاد سا ےن نوکیا

 اوات اپ اد ۱ رکن ا ےن سیم کت نارد ہعتادددااب بر کک

 رر كا اڑ نما نان فح طم " ی اط کا نا ترشح

 نایب ےک ت ہم یا ںیم ر رضا رب ید ورد ےک لضفو مغل اکو

 ےب کیک و کہ کل وبقک او ہو بقا و عید مرہ
 ب شتا ںی ے رکے ےک صف سا ترم با کسر کد بیروکس ارگ

(rrیکن اسب تیر جج سبا ےن یز رلاخ نر کہف ےس رپ  

 کور ےس واط ا ورگا اش ت ووم ےک لب نیلا رفح ےل ب نسا گ

 مجھ زرہ ےک اغ ا تیز كد سل ںیہ ںی س ڈاط یکل قن

 یونی ایک :eg ات مح ےس ( نوار وا ےس اہ ار زن

 ر اوط نعل مکی ر زیر جک د ت دو اح کپ ےس

 تاب را م طے ساب بارت ا ےہ کما سلاد یر رخ ےک

 ترش ایر دت دات سم اڑ برو یر امت ا ںالڈر رٹ جن

 تیری آي هست را گه رک
 دلاتا یک اهم اد سد بن

 ہک ہی ین می سست ےس مسا دیار سوپ
 بسر

 مشک کلم ماند رگ حدی یتماور ےس شم ۵گ فل ما ےس بس اشرد | یر ادرار تبع کا اد

 رت ا اح ےھت E ار
 تگ آے حک ےس تد !ےایک یاد لی قا حین کا 9 بے کر

 مو ص ءلاسا ی ور ےک یز

toobaa-elibrary.blogspot.com ۰ 



۳۸۹ 

 بک باح یکی کج: ۔.ے تبار مدد: ںیم ےت ای یشاش ما

 تنم کد ےناج سلاد نک سیم تارط جلد تراک دات

 ےل او سوت لع اد نکے تام سا کوڑ ےک لا یھب 'تروگر فام روا

 الو یے راب ےک سرور نت اح ےن سابع آبا بج یل ماش ںیم ںی اھ
 ےس رک تسراپز ت اودا ےک بم م دات دغ روض اما اد

 ےک سابعا ےن تباد نوے کام سیئاو شپ ےک ردم ت اوتر هدرا

 ےس لاک یرررک ی دارا ےن سارک ا ترجح بج ایک نکس تا

 یکے اچ ںی لوو کت روک اح ےن لسو دفع لا یا لرد ید رکی ا

 یک( تزاج| سار رگ ئا ےس ت وع سا ۳ تذاج(

 سابادا 1 نقلرسن دوخ س ا( لم اار ےس تم اتو زدت کور
 هند نرداز یابعی گلاس ارگ کوز ےس فا اندر راش زات ےس
 یک لسو روا ووااغ ےسر ینا کت رر: ضس ےک اا

 ریسک نایب تردد ےس نس یری یس نمبر ناینس ۵۱

 ےک ود اپ تک قع کس ساب نا تزمح س ںیہ یت یب
 یی ر ےک لس ینہود ےر وک ںیم نقش اد سوم راس ےک شک

 a عسرپب م شک وی ےس سس سًح ےس ےن ہتھ ت دب ی ن سے ےس ےس۔ہیسسپ

 با ےایگں اہک تر تلخ سست قا رن یبا ےن صا مبارک تره ںوفددا ا ۳

 ارسنال وسر : ایگ یاور راس کس اذلا نا یھب ےئوری سما را ا نفی دیس یک اب

 لاک اج لاو ےک رص فارط ضد تراز گرا تیپ یخ ہد ہک گن کول ےن ماويل <
 )صاف | ادا هتسذ اب | یکے اج ںپلاد 'ےگر دص تاوطرکی ارد ا ناف تی روتر

 هه هایی اعتاد ےک اہ فہ ہی ۔ںیھپ می یکرابحا بسه لاد که تو .

 نایمرد ےک مم طس روا ہشنس ےہ خاتم کی ریلی نب لیتے نادت یس اک ند ےس لب ب
 ۲ صرشساج . ےس نر تاند کن ا سم لاس یگ
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۳۹ 
 شکار ال هرکه نئ ایہ نار کک یر ی ںی سول مل ہیلع ) سوم

 را وع رم کیک یک ایپ فیدح ےن بکن لر ےس ےس

 ها مهسا لر لوک یاو اس سرش لم

 ےہ اس شان نایب یتا ییا ساددا ایان کوکر یخ

 ( ا ر ےک اسے خ یہ ماسلا ہیلع
 ی دامو یو خرد تہاق نہاد", ا نیا ت رطح د
 7 تصور اود ےس لیلی الو کب تکی 2

 باتری تار یا رک بد ایی نوید داز

 یک ول لی ش١ لور ےس نا بلک ا گے ےل سا ترے د
 یکی( ین کس لیا را یب رکے ات تب اڈے سجی ترک ایہ تی
 راک لاح سرو 7 گز س نارترصق ایمن جز ےک یک اسے رفع یب ماما ہیلع

 (چس ده اورخ تیره کب کال

 ساواک تاور ےس یر ج بس دام وا تے راہ ور
 تر سرا ےک حلق دعب ےک اف یکرمعےن یک است ےگ ےن
 ےس نم ٹک ںولفلوو نا نسل اہک تفایددمسسۂےےس سام کرا
 ساب نر سا تام ویک ہو جا س هو سڈاطء ایک ضم
 ۱ سایفون سی لحت ما اه

 نح کت ر یک ر واک م یل:  ظاضم وم ۷ نمو ناکام

 کس ار وا اد بیک ان لرم! ہاوس یو ها یفقاخا

 رگن ارآں ید رگز سین کت اب یک ل وحر ماں رخ ار دا تیکیا نا

 صور اتفا کل سا ہے یس سو هّللا صعت نمو

 ۔ ایکن ایب نیس گرو کر یی ول شی اے سم اد اداب مالا 2١
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 اک( از کل وسر  تابدارشا انییم دا ض لضںقف
 . ہار روک لک ہد ےہ و چ  ق

 سد اه ےس تبع یک لو شا ین لوس سابعا نیت

 میرم هایت سرا مهد

 تی کے لوس ےک سامدا شا بج کہ پس قمری تک بسا راه تیک
 راض ٹوک اکے نر اب ےن کل میک سا نوکر اند رک صد یے راہ ےک
 ےس رب معلا یب تر رو ہیلع شا لم شا لو داد اچ ا قا
 ےس ارز ےک یی گام نا تقد یساوکس اط ( ںش ےک اف عزم

 ترم یا ےن یو اط فا سس کس لع ےن ایلنا لور

 فضا لص مرکی نیم ی ضیره یک یک دارو کیک ڈک ک
 ےک و از یار تکنو یا ےس مس

 - ںوہم ےس ل ویک ہک

SLL 0ام ہد یکم رتح ا ےک سابع نل ا  
 ساعا 2 سا ےس الغائط ل ضا۹ وپ ایک بس انها ےن

 اتر یکن ار ہر گن حص راو رکے نل ت بہم سما ما
 4ہی تستر ےرکز ارج | ےس ےتپک عدس ن ارگ عج تن
 وروتس تب یرعکرد درول ےک رام یی رس و واف شایع ۳

 :a uP : چای ید اط راں اوت چ ایکن م

 رز [ سن نت لس یل هلو شا یلص میک کاتب وک ما یس ام نیا ہک

 جم سم ے ار از کسر نہا وکت عن ام سا ےس سین اط
 27 اے نوک 2 حضر ےک شسارع یا اک ںیم ٹیع بج یی

 ایر

 هر عم عصر گام ندرت ایص ۷
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 رپ نام نضزرکںز کیر ےک ےک گاہ کت خرا زم م اار هتسر ی
 : نار کر ار دیک رک یھب رحلت سرد اھت رکارد
 باید عن ےس تکرار ےہ دیار شد ا یل یک کیا سے دغ

 تاو ترزدح اکے ہر الٹ ۔ ید ڈو ت کرام ے بد کش بد سس ےس

 وکتور سارد ا تے اش أن یفاکہ یار وخ ےک تعراز مر نیا

 ےس یر نب ناو س یا سیکاےس نا به ستم
 نار شہر حب توابع ایہ اروا ۶ ئی یر ہک نیس گشیمه کر

 سس مس اور عن هسته ےن مش لا لوص یک
 وکی ا اپ وپ سی تمہ گه سرت ازدا اهن شرک دم

 امتب)2- ار قیاس نیک یر کم واع لش لو
 تند یک عراق( وہ ت ارج کب م ۷ےس
 او ست. ںیہ رک تسکرازه سی ایکس ارگ
 وطن لرد زات 5کا0 ذذ

LLL : 
 اک تماور ےر ےس کر اس نو اطع ٢نا یز ےن تبلت اب هل

 سہ لب سیره ین دس ےن نفس زن دام ترک
 هاو را تحت یکم اوز ی ےک یسک تست هد ایزو ےک
 تو دری رن عکس ار هی لصشالوسف- ںی اتکا
 نوک پست ںیم اگے رد اترا لا. ےس سے و سل ےس
 ےس امدح ےک نوک ام دلا مکس باب “ا ےہ
 تیره کر و شر لکی نوان اا ںی 6 سر ۳ ام

 سس با ںی < و ےل تے ار نا عم ( تاغ ےک یا ) سهل
 ( وز ارو د سما ےراہت ںی نیز ۱

 سس وف ا): سہ چکر ہلا نیا فا وهم ںیم ےنرکں یہ ےس تاو سا ای لا ا ٹ ءء۱
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 اس ساروا ےل ےس صنتسیددمحخ سلا کہ چس ابل ںی ود

 کشیده س ےن صقار کن ایہ ضس نر“ يعش یر لس

 گر: ےن یرض دیس باقم سادوق دری ام شرم گر مدد تالق
 ۔ےگ سکس ید در ےب ےس ےک کک یارک ردا روب ےک ی آق
 یگ واس ےب مذید

 ملا آی رر یش ای۸ ترتر ونور کس یاو جے ع اور رلا ربا ترطع طرق

 یی ماما دو هد تاب یک یا ےس یداعم ترثح بد ا اھ اکو ترک

 تل ید ار ت ای کد ضا لوس ہو کرب نب کت اج سا یکے داعم ترضحیپ وک

 ۔ کس ٹر ھول ی

 هدرو | ےاج یکن ایم دره نوه ساس ےک: ںی تارف یعضش ما
 تاپ اک( یر اگ داد یل د ہدایت اے آے لو ریه
 ررر سراج ےس صفر ادا یار نی اگںضر حس ولا یر

 دو کی یک یہ ںیم روس یہود ںیم ا کن اب ٹی ده فال ےک
 ورد کے ےہ سمٹ یر دری یی »وز تراش ےرسدوہٹ اف فرم 1

 طرا پاک 7 0 ایی اخ ےک فیرع اک یر ضر برا تیره

 اھت ت شاد لب اتا

 اض دو سم در ےس م ا کیا ےک ٹیم کہا ×ز

 ے تاک فاق نسخ نع بر ییا ا ےس امو اهعا لب اتررا ول ر ےل ر

 یرگو) ےس ار وایم الف سیا ےن ںیکایکن ایبےندرملخبک کل تن تی اور

 شپ بیر یی الم سا ھی در کر انکی ضا دمے اکی دودھ ای

 دف رتی وپکت ددویزکووب ساک و اعم ترش ۳۹۲ سیر

 ٩# یش ور امش جم ازا تیب ےل سا ےہ
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 یک ورمل دعا مل مته مکس ہیوم لک گودر یخ ںیم وت اچ کب یگ
 دصف۷ۓیررگں نل ورم فر یم محرم ںوھھا ایکس شیپ ںیم تلاع

 سد مس کے رک پل اد کار ل ۲( یں رنو سا تالخےریدا ار
 ارور ایا ارا سرک اروا یک اپ سم ز بوم( رر ار

 ترا تزمح کن تب ہن رد ان اجسام روداد بم نریم اش سیم

 ےگ منی ےس مسو شا نا لوسر تس یکن ایب شیره ےس رکے
 ضو یر نرم "نامل اب جاا ؛ ایان ری رصیف سر قم

 سز ولرم سرک یہ کک رد عید ےس کہ لج ںیآ کپ ا
 م۷ یش ےس ساو ےس ا اع تررطح لس هد زوج اتسم درا روا اگ

 نام ا اہک نیز ملادب نکات یک اور ےس مکر لعالم
 کت حس لن سا ےن کے اشاره یدک ںیم صدد اک
 شید گو شیر لو ھم با یت کہاکہ چپ
 لعن: لم ث١ لوسرر وا لو اک رگ عین( یی ) گرگ 7 یہ
 روار ےگ وہا دردی سا لو اتکا انک( صف یز تنس یم سو
 س او صبت نیز تعا ید نشر فرم ی ام ترشح

 گی صیف ف الخ سرا سپ تیک ٢ے لہر صخ لا
 را

 یاب لبا اظ کس ښت ص تاور سرے رن ےک ا کا سد

 ےن میلا نریوس نیس کسر کیا پس شی لانا ء انا

 «نتس ور وج ےک ا سو نا ںیز م رالع اڑ رمز ےس اج: کا ا الف را یم مز سا یل
 گان اتم لس فیس سا ( | ر اچ نمک لر کد ال ےس ان( ےن ںیم اھبا 4 ۱ ۰ ك ٭ 7 ۰ ۳
 ۷۳۹ سارا ین وج بہ ظلم بس کف حیرت ےک
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 ےس مس یارلا تیب جج یر ار لا یب تیمم تالف ےک ٹکا

 ے ںیم: یش نیک فدا و ایرو عباطہے راجا ےس رپ

 یکن الط ےک رص سار نان فرح لرسیعشا لیگ

 ےو۔ ںی کف یل نام: اہکےس جی سپس آه اگر

 لو شیلا لو تالف ےک رنک پآ و زن
 ریس ےک یتا ( ندای رکے التب باد ںی ےک رکن ایہ تیره

 عا ے وراد ایک صن کیا دام پب [ ی کامرپ 4

 ےک دس ںیمایکے جہ تاب بسیج: اہک ےس د عسر ا ایفا مہ کا
 وکو رر یے و تم ۱ لم !لوضرد (لددرل و | کلی( ائر

 انکو رویای( ےس ا ری ےس ما ہر حسی کب ) نسر

 ےس مٹ انچ دو انوکا یس لی یل شد یلص !لوضردا لوپ

 ردا ا ت زن مک اصر غار ےک ما نیرحص (تقو یار

 گیلع ٹی يتالخرب هرس ضیا یم سکرو م ارا

 (یدعادرخث یدع یک بزز ا الار بید لصیت ںی

 یاب ضفلا ںہ کہ س یہ شح لا کسر: و ازین مرآ مد
 نایب تیدص ےس سے یمکا یش نع یر د لا اےک
 اا ن الع ١ ںیم ےس لاس ےک ےن ےن لو یل شوال یکم کک

 اہک یک ےس ںیم اهالی یکی ےہ
 متاد ادا“ ھت ےہ ے اب نو تیم یک ا سپس ابا

 :ایگتفا رو ےب بن یز ناہید ےک تستی یه س, ںی ےک نیلا

 ںواےوہ سا ران ے ہور وا < نو ارگ رص سه را ار ےل

 ہوا سراج ےس ردزردز بند اارام )کروز رپ یس ےس ریپ لو

 واگن یب تیس یکم سو یلھ ش١ رک ئوت یکایک جم اب تہب جج
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 و بها لو اتنا وک نیز پت اکے ہار وا

 تپ ےیل اھت ا اگر ےہ رخ ترک رص سا درصد
 ( ےک ےک تیپ یک خم )و لم لرد ی طرح ےس قوا
 اگہپ ارو | ےب دارد ےب کیپ دا (ےاھکرکان لورو ا)ےایکب اکا

 ریش تور یو ےل ےس ںروگولر دا ےہ ید تبار وکی رل ری لو ےک

 باازپا ا/نزلعا السا ےس ناب گپ اسا یکے ےک پر ےہ ایک

 ۳2 یس یت سرکٹ ع تعاطا کپ آد لے ضر اک یت واخ ان

 یکم کوا کند ہد ےس ترک دار ناماز ےس سم( ےل ےک ناک کب

 14 ےن رکو زر اں یک کہا ےہ شکاف )رو | سر یں اب

 ۔ ے اجو شوماخر

 یک ا س توب ےس ےن تس درک کک ص اور + :ںہ ےگ ار ی فاش مال

 ترکان یل ارب اکا مک یاب ودر فی د اح کت سب

 مرا یر ےک ناروا اکی اش فلس ےس راپ ٣س۳

 رک ار لوم دا بم( ںیہ راب ےک ےل وچ ترج ےک اوربل اھید ےن

 گسیمااس ارز فلم طط ی اردا ( یو ت ا تسول اور هو

 سو موم نت نا ںی یر ستم زاد لع

 (ںوچسر ےک ا تسمه اور

 عبد کز تک اکو اع: نیت از ید انسا

 مارو ا و فرن ابب ثییدح عوف کردن جوا ںیم ےرراپ ےک ترم

 هرکی اور شیب اه رقم رول «نوهیم داف فرما تنم

 یارو | والف ےک نا حرط یا نوعی دراز یش کد یعرذسوگ زرو اب

 - ںیہ ےتدرارت تنس ساروا ںیہ ترک تب ادد ترم عرف دکل )یک

 یکن اس فیبر مے متاع ترفعح ےس چپ تک ہد نی گود
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 روا نامعم اب جارا: ےای ہر دصیفحن کیش لسی لو ہک

 ی تردد | ےس او تفح و !pe بیو رات ضم کسا

 لاس ناردا یو ےہ راز تنسگن ارد )یتیم تب اور برس رم

 2 جی ےک در هم پیوست ما ھما

 روا گی اس تییدص ل الٹ لر سو لای لس تین تماس

 کرد گن اب تیم نون لس عرش میگی سر تراس
 وک یز قبور از تره | تندرو ےک ےہ وع اورشوکف یر یک

 ان لم ےس هک یہ سکه در ںیہ رد اھا توو

 نکرد گو اہ شرح ل الت یر ت رطح ےس طس او ےک پا ےب إس

 شیرع ں از گر ت زم ےس طس او ےک( نریم او آے بط اه نا

 تی کف اح کر تزفحوکت یادد کر عاد دڑرپ ےس ین لا 1 نایب

 ہد یو رس رم م العد حرص مما )سوٹ ےک ریل

 ثیصں ال لر یل نا یا لوس ےس هد مش ان ترعح ںی تک

 تا لی ش) لوسر ےس جے عبا ںیہ سن ٹی دعروا کن ایب

 رور اہے فور ص اور ول شم سیا رو 1 ین اببخوصداا 17 ضم

 ناز رد کراس هک مای دا یبزوا) تفس
 3 ی تہ ارل یس ح غور ا ےس ماض تن: است ے راج ی

 جیبی( ہد ۔ سرت یک ت روم ےہ اع و ےہ درارس ترک ا
 اے نان رش تے هود یک صلی ہالعد

 سر لو ہل ا لئ لو کن ایہ فرید ےس طم اد سر یز نب

 سرو سرج سہ ٹراز کز «ناهصررف کا سل فری

 راس يا الخ مات کل نس نر یا ٹدڈروا تی را تسر رر

 .ںیہ ةيدراز رش |) تنس ےس ا ےس صادر کور ان گیس
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 نب شاردا ثیره اتر کیا ےس راج تضح نسب یک م یا (۵)

 ٹدورردا پڑ ےرن ایی تیبه ت وردا کا ےہ شم یک رپ یا نک اب لبا

 مطر ویڈ تکی ب ی ا اد بز ےچ درا ترد | تشک

 ہد تاک نہ ہل تار ران, یاط ین ہری بهر ر یر جب حن ٢ د

 ( ۱۳ ر گره نر پک ۱۲ نگر عمو وج در یزید نوع

 قم (۱۵) صد لا نیدس نیب بعص مر ٹوک نر ادربع بل
 فک« نم بکن ب نیلا ع یر تباہ ز نب ھراخ ( ترکی گل ایک

 ور گو راس نیاطخ ۰ر اسل نب اس ۹ ر هدانا ا نیر ٹل بع عز

 هے وارو کی تپی تم کد و قام یک سک لہ: ںی مات
 رارق ترو ا تشس رگ ادد گی ایب تیم تونم ے نا ناخ ی! اما
 - دوم ادرخمو کالا سے د

 د ام س روک ساطع سررکء العار مب تس یکم نی

 رکاب نیش اد را تونی یر کاش رک ید کریم

 نا | ںیم مشکل ممبر نیا بد بگه فود كا مر

 روا ںٹڑوکو ی مشو | ےلعرداووسا ردا سرب ریس ی بارد ندا من

 وتد سج قلعت ےک بس نا ءاراخرابکرنو ا نجم کر اور هد لک نا

 ےک ترم درہم تیرع متریال | لوس ہد کے ما اس ےک

 نزد یو سا سه کار سا رتو سیم سر اب

 رک‘ وشک مادر که ےن ےن قے ید |دم شی | شم درب ےی سیر اہک

 ۔ںژ ےن کل ہت وکرع اور گن ا دک ےک رے ین ےس نار دا ےہ

 تیک ڈرا ود رک سانت ےک ص خوک ی سراہا سم

 کیم ےک ی تس ما ا کی سکس خط صل اغ یا ےس ایاز ۱

 مادر تاک فال مای کری دج دا میت/ےریرطر ۳ یو تگ
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 نر دس کری انب سا اب رکا انکار سارا ےس وہ تج
 تا د ترک ادر قرب بن ںیم لع اسلا سنن یکی ںیم ےک
 وضو انسا رج نایاب تسود رکی ور ان یک ےریمفس

 رس نور تو ای لی اب لعن ےس یف ر ایچ کل و کز
 نک سنا یوو باب | ہوئ یک الخ ا ںیم ےئام تکه ارج <
 رپ ے وز تک ر واور تد هست ناب لا هم ) ےرہم س
 هک کما ۶ ورم اال اب ےس لکو ی وکو اک اجا ےک ںوخ اس ما

 يا عدم ی تی یک اوراس اتم نادم
 ےس یکسری تیب ده اورو ید اش ما ادعا ےس سا

 : وت کر کون اک ا

Sنا ےک چای اب ای  
 الو قتاجگتییاور

 : بت د باج ۷ں اروا
 یہا اد در نوک نوک ت یسک الم کرنے ےک ءاملخ اہک

 ای ےہ توپ فالخ ےک تیبا نااوج حس قدم ثید یب اپ ےک نا کک
 شی نیس وم ںی فی تاور سک بڑے نا یو ارے اکا

 اید وهته نوک ال ر ںوہ وہ ین د ےک فیبدہ ای تہ

 ںیہن با ٣ یتیم رف نم اقع ی کوت دوا | ای ےہ وکر سود دا
 ٠ لیتر ین ےک ےیل نا تقوکم طا ور جد تیره هد ارس اج ای ایگ

 گزفرو| دان کرب صحرا ےس رک توش یدح کهن یسک

 مو کو ےرامچ و هو ےس رک راز لس کے تر گورو یه

 يا وکی ید لس ںج ے بک اک اطخ دا
 لی تشسو بارد | نایب ار اش مان :ep : یک فنصم

 اگه اد رخت ہا دز کسی تن ودا و نیا باک
 ۔ے بجا يا یتش ارل اما



 لس

 روا زم

 قاس ےک تّتکیوراک( ںوتسر تلقم (

 لار تلتت ءالع سرا هک قوم ےس وتر مت رس
 رکن لسٹ یم نخ ا ترک اهر تاتو وفود کت فس ھو ایک

 تر هر وتو ترم ب۹ کم ےک و وہ رکے کک نرم ارو [5 بش

 کے ۲ سکت معلم ارقا يٴ

 ۔ لڑ تھکن لت اورہ نیسو زرت وتد کا یرکرالت

 (تادابخ) روا آی با آل مئے ئل ریرڈاوج ںیم یم ںی نا یی یف ال ار

 ید هوس و لات ےک ےن رپ باو ےک کدر 2 یارک ںی

 4 :ںی تک امت تعا کا کشتی تب یف ”“ / ا 51

 هرس نت عجل زکيتپتیلقط سین ایوب ک

 +۵ ص۲ Gu ر
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 ۱ سس ری تاج رم یہ ادر لخت

 رک ںی ےنرکل شن ےس یاهچ تا یم ود کو و الا اب یت ب نت وس لا لالبرم ال

 e لڑنا لابن کلا

 و اک دع یوو یک ےھت کرک بان هست اس زد

 نيز سر نل زر ماتم الم
 ابی رت سا ےک لو نتعم باک که س کره اوبا اب

 ۔: کہ س یھاں اع ی چو ےس یت متو اؤ اتسا ئر
 مکرر اھم محض ا سولو کا ورکی ی نط لا یل لم

 3 سرت دہ اوروگ:ی دار

 .و لب ایکن ایب ےم مربا الغ د

 2 یون کت یدعر گم و یی مر مس البا

 ما رپ ی ںیہ قد کک کوا مش رم قو یک
 زر ہلزتعم )یر درد ا یھب یش. یھب دا۶ بدی ق

 ریحاو رحم ےن لو ار دا ےن م اون سی تیتر کک

 رام ادا اب ر سرع ها )ریپ اد یک ذل ام یکے جا سا نت ےس

 روال میپ سا قہ یدر فیر عوج ےس یرمب نس ا ای نی ساک
 دا ے مسا یا سے یس تقیقح یل ےل اش ات قر

 ی یوا او یکم ار . مگر نلفت

 نگر اور فول عم انت ال ز نالط الا ناس ۸ے رجر »سا میت عا اور رپ

 E کک

 سہ نیو لکی جوکم ورکس اسم اوت شہ یا

ne عو مج وج| وے رو سس e e e r e a ہہ یاس سس یا یب ےس رعب ےس سرو رس سہ دس سس حی اھ ڈا او بج ورد رم محی اچ اس یا ےس جن راس سے یز تر ےہ ay am mn 

 ١۱۱۴ص١ ج مزع نیل لا سز ےس یدا برسر د ی ٢ ج ماکحا ا( اڑ
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 نیو ےس شا ےس سا وہ ناکما اکی لغ ا طرب یر چت جج کے انک ا

 نام گا کت سنی کس ایپ رد اتو تن ئاھ انرکت ار یھب یٹوکس یم

 ر تریلر ےک ارغڈروا ے نک اج یک

 سوکت ہیر رم ںیم نعش ملا مالعا ے میت نظام ۵۱
 ا عو یل توت تع اف یں وف افسانے ن ہل وتم

 ںیعضاشلا ة ما مھرعشنن اف بس ا ودر( شید ما دراصل

 ۱ (+)ایدرگر انار انہ یک تب اا( یی اتر دا مژه سم

 یر اوترو( ضت اش دکل ا ےس ےرسد کال ات ارد ا تاس انار و ےک پآ

 لسی مہ ےل سا کیف ر شی رکن یم دن سا قلعت ےک تم دا یکن ا ہک
 ہاٹ یے راب ےک رار سیب ہلش ئی کا ںیہ تن اگر دره تمحو تر ا لوب ایم الرغ سیم

 . سلسوم ٹن اد ےس ۳ ار یل کو لم

 تهی زار ما روا فق او۲ باس یار روتر کوش ںیفاچ .

 ریت میک مارو | ےک و ته وت خو یم ان کی یے رکن اب قلعت = تز کا

 رو | ےس وب شریک ےہ برف هلن کلا ہے ترکراکنا یھب اکے دہ (نقیلد مل

 اد اسی( تہ اجاذ ےس ترک ر وتمر تابا د ےس انک وپ ی یبہ لرد اطخ یھب o کت ما
 ۔ےہ کت یس آره ترم یکه اور فرط نکہ بم اظن ےس قزار

 ےس تنم تیتر وا ۷۷ اھت کز اب کیا ےس ںی ں وتو سا ےس له ما ہک
 ورکر امد رات نسب فو ےک نا لس راہ ےک تل ارعیکر اھل شوم ىلا ی یے را

 اتم س ازم ںیم لس س( ےک جن ا ٹک رک ِداعا ید ےس علا ھم ےن اراعا لباتردااح

 ےڑا ےک اک اھم ںیم ق نیلا وہ ق فلا ب اکا ےن الکی تم هارو ما )کج
 نسل نوے ( لوراررسر از ےک نا سے سراب ےک تیسسرو| فقو ےک نا! سم

 + ۰ س لا نیءلرفلا سر ٣٣۱ ص ۲ عن مالع ۱ سر مچ میل م زا )ا
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۳۳ 
 4 ںددرکل ناب ےک ترصب یکن رایج

 ۔ نو ترک ورم رکن اسب سا ےریلصارتز ہر انچ چٹ التخا ںی سہ ای را یم وج یت ایک کف که اف نا ر ںیہ نفقا ورب ندبه ےس ک۷ اقع نکته داری
 و نی ہد سیمی نے و َ. ےک | ع ن وت اک نل آہ سا ریل هدف کان ےک ءاطک او ےل اویو 1

 یر ست کیا دا گو اد ےس لری مالخز ےس فلس ءا غن لس ا ورکر
 تذع راد ده ےن لا سم لیکس الان کت
 م کروا شام جت ,وطترفعرد | ںی ے راہے ءاقفر ےس تل روا یل

 ا ج راج انچ ایا تالمخادبمش مچ طا یر ںیم ےرا ےل کب اک
 وه یاس هک ناروا تلاوت یل رفع لمم گپ ته
 ےیل مگس گنج ےس ۱ ےک ناروا یوم تیرفح امی سش ی زدح عزم یا ےک رپ حسی تسرکف نج ےس ناف ا سرک نعت زوج دا ےگ اکے کرک نس یل ترم ( ل
 ےن وہ کش یہی یر گچ تشس پسر ا رب ےک ےن رک ل دق نکی هم پ نح کک فی هست
 سطح کم هست ام له لات ےک ےک ومن ند ماسک زلف لٹ د لم و
 ناز یییفل اس ناروا رب نح نکل یب لا ا
 ے جی ضاسیاۃردا فدا یدا از ءاطض کف یکے راک اط نوا
 ےہ یم نیز لرثرد تنس لا لر اچ ٹی لر نیا تدا ٹکا

 ہار یرسیت کیا لا ےس ںوقرض لود الاب ہروکاک ےک رئاطخ نب لا ۔ ر ےہ کید رک میپ پارک ں واک داعدد ےک زر
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 رویم و اع پ ایم اروا یل ب اعاد اف کا دری اکی و هاتف

 ےک تا بس ےک بس یوتیوب

 ات اج ایک ہن ںی روی لوتس ےک اوپک ورر اکی
 ست تاز ڈور رک ےہ ایکس یک اید ےہ زی صل

 بیا سا برا: سابخ نیزہ نیسخب نس اش ایر ےک نا اروا کم

 11 یدو دو ےھت ےک اس ےس یک ت مح ںیم لت شب هد مارا ی راس

 رب تا ت فح ےس س قا ں دودا وپ ب تط کلوپ ساز

 ءںوہم سان بس یوم تک حس او نی +7 ھ۳

 تب ا a یے کچ | لر ےس ہک < ںوتلر ں نود نایب ےک یز

 هنر لر تر سا هال هک سر

 ےہ صخر کک دلو ےیل ہعح سم ل کد ص۶ وک سی خو اتر

 دصیپ تد اسکن ا یر ید یگ یر یاری بک ہےاس

 سخت کا نکے بی دو اوگں واود یا که نیل ےک لک بکا ی ود سج

 میبد صاف تپ یتا
 گو ویک کس هتسو درس بعد اش یک واو ےک ناصر ہد ںیہ ےس اى

 ۱ لیگ ددرد اد ےہ قام ور نیت سیہ سیما ہگںوہ انار ںی

 ےک ےس سب ل وچور 7 درگ پد بام چ

 نار اکو یک ار گی ولرآل ویت تدارش یک سوت ید یر

 تراش ب اصن زا یا ہد تیس ان سختی ترم ےس ںیم نود ےک

 س اد
 ی

 عجب ور دور تک طی یو
 س ا س س ی e a دس

 +۷ عا ص زنا ن کز خ×
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۳۵ 

 تیک ضد ارشد سا ربع تر ےک در کسری ور
 لق مش اگه ای رے مقرر یکے بب اطخ نب لس اد یم

 یھ 7 سس اور اورد قز لزلهد او ےک ڈ ولرو ا تم صح ںی

 سہل ربترگ ورش یک یا یسک ںی رخ لزاودوو و ای سا

 ںی ن ایمر ےس زعم لی ہت دب کر ی ہور کرد اءاطخ ب لس اد ہک
 2 لم نم وت طح ایر من ماظن منہاج ایگ تال خا سوم

 ایک افشا اسم اک اطع نی لس او ںیم ے رب ےک نقل پد
 تے اد یک فو منا نت اتن قتسان ےس تیرگی

 ۷ مچ هس فا نکیل سونف ت یمن حر اےس نود و دنا

 گدی اک)

7 
 تا نر 7 د قوت لیلا و هی نه

 ف ع ج ےک رپ ے لی نل ا ںیم لیلا گڑ
 یاو ےک سا. چوب ھا ار ماو سا سرور مک

 رش را یھب دن حے رم مح تم ما کم ع الو اقع

 توم ےس ما ےک * ورم هی ےن منا تیبا تم ب کک
 سبکی انک لتس کک اے بر رخ ایم ۱
 وک تال ایک ورق E ES اروا تن چود باک ےک یک کوک

 ےس ایکن اب ھتاس تا اصور

 3 ارث كا تال مع سا ی رواھنابع مامار وپ ے لا

 س ل ینا ہک ےس ہری خاک ف الع هب ! ہری اوس ران

 ١( ص نزلا نیٹ قرفلا ۲+
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 ریو | هد ہدام ےس ناروا ںی اب ےس هرم اد ےک سما دی تار"

 ںیسیتات سرد ساک تو یا رخ ےک ٹیداحاملضا نا پی یخ ی

 سیل سکا کی نر ناییرکہ لا مد آں کدام جات
 ھوا ںرز وید موز سر رر ےل تشج ہا ہدایزےس

 رس سای کر اوتو ریت اا اجر بت رس ںوقساز

 گن لاحم انيل رک نر ترم اک ےئل نود ریس

 گز زا یمن ےس ںیم لری د تج لپا و کا [ںیدا 8

 ترا ہت تبار راک یخ کرکے س ںویمدارارکے پس لنا

 سیب ںیہن ھے اج پ یہا اتر کک رش دا ےس هاچ
 یر می هد بت نکا یم نا کچے سر کدی آ
 الات ہور ےک پ تستر خ کل دی. ےس اچو چ ل س اهدا

 سازگار | ےس لت ما ےک

 هک بان (ںوز ار رسوورآم ۔ نیت ےاوبلی

 نود ے جد سا تنا یک سا ےں وز اسد درک واں اه د

 بتنی ںی میس تاپ( دہ دس
 را ما يافت مادر فنصم ےک لای ۱

 اار

 دارت یکی ویو ار ںی ےک سا تو ردح رر صم کلی

 یت اک ا کہ ہی رصد ج ات لمس نی د ات کد ورم
 اف ےک یو شما ا تاب ادد ارابتخا لاک دا ما قلت ےس

 ییا ںی نا کے ات روج یز رک سا ےس د انب یراع ےس

 ہری قت د ل ارتا دک وز ییا ہر کیر مک سا یب

۱ toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 گرد | دیر اراک بکس رت ںی ےن ان ےک ہلا تاوورقم

 د چ سود بیک ادب هرات منکر طاق سخنگو

 يا ت وک زر سس یھبے لمس هی سال ۔ ےس یم تن لی
 یرورضوہ یر تما ک وار ںیہ ےک سوپ ته فید سل
 ساڑپ دزشيبیقلح هک رتمم لیتر نیس ور و دی
 تسلط اپ ےس رابخادک لوق نیا ےک کارش اک

 هرگز لی اطتژژرر اتا ںی مور و ےک ا جر و وف یک 4

 وت رگ تک انکار ہیماظن
 روا ںویلھ ز ر مے ماظنرکںیڑ ےہ التب ےس لیفت ےہ روش سم اےک مالا ںی نری
 سی انجیر کس ا جرط سر اض عهد گل ولیم او ایراد لا اس هک نویفشف

 رش لاک ر اور قلعت مس تا يمر شرا یا سیما یلص رکی ٹن مان
 ن اپس ل ۳ // پ انس کرا ایاتسےڈپ کن رز ادہےڑھد کما

 "د تر کپ ہد ےس وار سا ہک ایورکر اکا ےب ےسرص اکیا ما لت ے هرو تک رک

 ہدز ساق سا یکے ویو تارا اکا وز مات ی الس تی کرک یھب
 ما ےن سا نیل سارک تر را 2 ین ,ئالع یی ےس ںارک دا فک وم انک جار

 ا ریدر طب وکی اد ماتو ےن تب نوک یک سکس ےک ا اک ہیر
 ای در کر اھا که سو تک سایت سیو ما کوز تط کا ادراک کے وہ اتم ےک
 رقم ےہ ےک قطر و را یبا نیٹ تم امارات ید اه | ا۷ن ادا
 مک امی ارس رکو جا ںیم لاس ایدز ےس اک مات ےس بجا( لو دامان لو
 هد یاد ےک تمایل لس ذر یا لس کما ڈبے ےن ادا
 تم ترم داب حشو سط تر رکن تشک بیم ( لاا ) یفاساد یک

 هنر نا هو کے ےس سا ما سس نشتر سط ی دا شراب نفخ ی اتے

 1 مع سا مز
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 ۔ شکر هی یار ا دیش جرات اےک تیره لپا لوس وک ےک

 پف تی در ا قز اکو م ان لر تعم رتو ہک گی وارن ر وصلا ماریہ ے سا

 کروا ںیمداز ادچ یی پکس لس ماع ےک دادن یکم اتع درا ےک ا

 تل ایں ویز جت ایک نوح( سل شاتر یق رح شف طباخ ا

 برز دج ن اک | ہی ایچ لٹا اولا ےب انج ںی اف کیک کس ا توڑ کا وتحم ےک

 پاد اڑ ز٤ العل اردا سش یسک یم ۳ لقسسور ها نا سان هری

 اک شستن اق نکا می ےس ماظن کس یداد یر ومصت ا ما دعب ےک سا

 ےنرکل قفس چرخ یہ ےترکل قیام ظن ںیم لو ےک تعجب یہا سان ایڈ
 گار ۶+1 كاريرا ابد نوبت دک ا یہ تنیس لس او ےس ر سس ا

 دو رک لوپن ںویک ا کن یہ تلک چم اچ تاک تک كا روا لوب د لک ل کپ جس

 یر جم ارس ی لو طاهر کر
 یدک بت اس یش عر لو

 1 رن سا یکے اےس ام رخ اسکلت اش یک نو سا ےک از

 کا یش از اا هر یک کم اظن : ںیہ تیل ںیم لوے تعفو پرس وب ےک ضا

 طح مے رب | کد اردا ےار ی لا سار اتر ہر نقد مط ی اردا

 دا طا باک ییا بی سکو و کاما زاری ول تحت یر ظن سا چ چکنی یا
 روا. سنا اک طلق ںی سانپ کش وفم ےک یاس او خضدار بجو نا
 تک ہرتانیرابخا ےن وف السا ضب سد. بقا کرن ییا بیمنص م اک گکچ

 دارا ماگ جادو ار 2۱۴ت مپ | ضرر |تس داع این ضعلر دا کا

 وچ ور سم س ےس پاس ےس ا ۱ ا ساس تاملاااپ ہما وع روک یتیم دسم

 رگ یکی دق شھید انا ےک ذج یبا ںیم اھ ات ی سرم کد ادم 2 ر8 دب ی لا وا

 رب س قزل ) ۔ ےس كل ںیمرئاقع
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 توا جو کرک مات یج نام اظنز دا :ںڑزیش ا راي يک ااقس اد ۶۱ تس

 تا ئآماررخا اب درز طو کای تر اکسس و ترس

 ۳ لاتا ںوڑخاب ےک یراحی مهد 1 2 ےک ی | لطا ون یف اےک

 ۔اھت ات اچ ایر ط؛رکتیجنر یر ار آے س د راستل طاب

 اقعد تی ظن کہ رکنا ۳ یو ایر ودعنا ما ںیم لیون تی موسی

 .٠ رز و یا و

 نو طرق رز بس و لس ہک ایا بازی عش

Eہک س ایک ایپ سرو مکس ایت  

 ساروا ےس یگ یل کت قہ انہ یکے کت ادر ہر احا نگه رب رب سوپ !ا تر نم مامان

 ااش ںی ےک ماظ) یی گر عت رضح ما )سو عدد ک۶ا یر دلا ہکے یکی کد ےہ

 ںی تشاد نرد ےن ارد 4 ت حر قوم ےک عملے ایکو رو اے ای اگل ما لار

 ات تن یک صد زن مگر تح طا FE خ

 2 سس موس اتش رد تار شو کرک انا سرت اور

 هام ل وسر ںیم به 2 "ںی یاد ےسر یخ یخ مو خر وج شک ےس ںی نوا نار تح

 اٹ هشت رج ا 2 گارڈ باک وک ی

 یاب سورہ رپ عرش کسی هرکش او نیر نعپ غ تز مح ماظن۔ ۔اھتایکراکنا ارم یگ

 ا جزو زد تخت. ل2 داران درس امان بیای

 عن ےک اعم ںوتروع روک( مالن ہدرکداز (لسنلا یھ یورو اات ایکم تم ےس نک
 ۔اھت رگ

 ٦ شم ڈا رک کسو بش تاب یک لکل هل

 سگ گن را ےہ یکم نا ات ےن مچ یم خود ٣ رد کس (ر

 £ نیل تسلط رر اھ ودرد 1 یکم ان ےس ںی نقد رسک ہر پز سارا ذات لس

 مم ۔ ےڑرک رض یب اکے نار

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 بو نت طعم سا بنچ ع عن ےس تر طم الطن یک غنا تح
 . ںی ےک ت اضارکا لل

UJادوتفاب ےک تنام یر یل شا ی لسی نو لوک اھم هک ناخ تح  

 سمت اد شے سج مرمر ریاض هیچ د رقع دریو سر ید هانی جدیه
 دادم( ی ۱ کس ا ےس دراز سیر ات اکے کم اعنا نیر یس ) اس گز
 تو وال نا گز ان تیتر یوو اف ۰۳ اک

 ترجو کیاکہ ات اپس ایک کا ارعا ےک ماظزپ لٹ تری ےک سا
 ا یلع ته ېس مع ایک از اتر اب رک تسرگب یا ےن ےس اھ: ایل یک ف ایرو ےس یل
 یار طح : ےہ انچکم اظزرپ سا ںوہ اکا صف ےس ےس اپ ںی ایس نکو نر اشا
 ٩ ںی ےک ن وک او ےس رک صف ےس ار فا

 ع درب ےس ورح اغا سوکھ تا رخ ا در تن ےن مانی کریو وک ی شاد ترفح ۱
 رشوه وای صفر باس اتم ایاز نی تیدحلق ش او تنب
 اک رک صیف سر یادو نا ےس ےس ترط کری انچ فرار د ا چم ھی ترک
 پآ کے پس ید تاور تم لر دل شا یاس رک روب ےہ ورع تم اد سل
 ید یردا ارپ تک یب یه ٹک لا نیر پس هر تا کین :ایارضداشرا ےس

 شر گل تیمم ے ید وج سنا چپ اچ لان جاتی یب ےس ٹپ لا با نس ہد
 ماظن یک کیس نر امت نل درد | شیره قید وه نیا حرم

 شون وا کر ےہ اک
 ٠ ۔ںہد سما کا اھت ہت ضا د ددد شا ابیات هل
 ے ںںوالسوز قرشت )ںی زتسد ںی تر کن اردا دوتا نا هک
 ہیلرد ےک یراحی ار نیہ اتمام وزارت لب نوا[ اں مت اٹ ید اح مات کد زن
 ہرااچب اچان ا < و نکس کت ج ید اید ےک سره کر بیتی کن اه یکتا زا
 اپ ما ینہ رگ ترو قد ا یھاں بلوچ داش نا ياهاکرا نیر شار عازلھخ
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 ےس ۸ ار یا سم اسم عرش ےن ان جک اک ںیم بات ا ماظف دعب ےک ا
 ےس دای گلو کی کیا ر یو قبلی بد یک ما یونس دل
 كسارس یو اک یکی ویر لاج ےک تقی ا ہو رو | سز اج ےس ےک ںاہ هن
 کن | ےن گر کو ات الت ا ںیم اکا یر شکیب سرود )ےہ ماوس نا انکے یس
 وم یاو رس کب تم نیل لبه ےک سرد ایل تالت ا یش ید ود کد نیس
 ےس سے ات ان ادا دی ۷ےک عین ے ےس ار فہ ےن لو لس او لص اع
 ر ےک ےس د ےب رک قہر ۶ا یہا ہد کن یم

 قافثردا ل بت طا مار اسم اظن سر و هتس ابر ید لقبر وصولا ما ایل ےک لا ۰
 نادم ےک ظن گمان کی یی نم ےک سس ندا لا نر يک وض#
 بر ظن ےک ماظن یک یس بدل مشی شی تیر ےگ ویستا فر ل شا ڈالا يا

 ےرکت خا لیلد لہر کک ناچ صد اچ اکہ دپ لاج ےس نرد ماکحا صج ام هک
 ۰ راتلای لی دد ہى لطمه د ریتم ہلزضمددا ےب ساف اپ ےہ زەر

 بات یا ےن مط زن اتر ےہ اکی دادنہروصعن ا لابی قلعت ما ن
 ۔ ےس یدین اکر و اکا ےس ںی ا یل اولا

 ےک مار با ےس رمل ےک ( یگ اط تفت مرمر یک قو ترا ۱

 کر کش عر ادع یکن ا نور آں رقز حب اد سای ٹہ ںیم وقزد عز رکا ب تک زعم سی

 تنرطلکںِیرارکددا نیر اتباعش تک( صرع بیر کاک از لا گلی لس ا ممبر

 فرح ی ی ب ییا لر صقار آیی اب اندزاک نک دام اور مات ار ۱

 ںڈگنگا نب ےن کیک جن اورو مرشس باقر دق سکه س دات ںویگار ایس کل تیادر یز ضا ب

 ےۓوم لال تا لب اروا تجےک نج تیل مال ےس ںوجادررو؛ ںیم یا ےل ےس هتک تک

 ر رشاد تم بت نيز رپ ےک یقرشتس یاب ہلکا ب هل کم
 ۱۹۲ سر 9۰ - ۸٩ ص قلا یی قلا نر env جی
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 نقل ہ ےس وچ افر سان ےک نا ت زم عب سر ںیہ ےک سار وااطخ نب لنا و ےسج یک

 دنر رب جے یکے ترم 2 مرورس کس ادا ۳ جت تھر

 سوا مان ہیچ ڈے اگل تامازلا ےک یت افلروا تل ار ءتور اردا تس اب نش

 تک ا مار رس ےک ار خو رم انب یس | نیس

 قمر پڑ تم زاد بجار اند راک هوم شیما | عین طسادےص مارا
 سیا کک جاکر ین شرک دام ارخا کرد زم کس لیزد اح ط

 دعا ترم 2د ماظن ھر چ یدو او لس نیت یک یم نجی تیاود اح
 ارت 7 اکے توہم ی طق ےک تم فرح رد | ےن وہ تج ےک ی ایتردوا تاجا کی

 هرز اس او در نسپ ابا لا ےس اا ا تعم ںیہ ےس راب ےک تذس

 تب زا تر فا اک) لا نایمرد ےک لراس رگ

 ےکں و اتوا وب ےہ سود کا ہورکں ؤلود روتے ق اسو عازہ ا ےہ لصر ار

 مزه گرا کتیا یر لمص ا ردا نوت ھم ےن ال تم است
 ساردا سن کنول کا و ترک ت یادو رپ کد و سو گول کا کروا اگل
 لی ڑی نان قلت ما یک رکن اپ ایہ نا انصار پی ہر خد بیع السا

 نر رد اونو سض رض ان ٹوک کس ری ون ربا
 کل تا ےک هرگاه اھت ےس ےس ار ناروا ےگ شپ یی سی ۱

 راز دعا تتت یاب رکنا اط

 ے ےک ورز ےک ماپ یل قن مات ںی ق ندا اہ قلا باک اے
 اک هود تروع لب اد سخر جی ن ق ساو الط
 زز ادد تدع ھت اسے سا کب بج اترو سمو ضو ےس نی تن وب سار رفع

 ا یوروچز اتو جے صحح  Eا مر سيما وار لا

 تمرد ںی شا ےک بارش اشعار » راد روا یک ا کم اظف کے کی سکین
 ۔ںؤیھکراعشا ے ںی اش کب اظئاق اتر
 ر uےہ رکن ا

 یھ ٣.۔شس ۱مسسس ٠



۳۱۳ 

 لای ا راقلر کیلے ےڑم برش نور کد رل تطلق قلا جور نشا ت شام

 یم الم ےن ںیرگ تراب نونا یذرفلدد حوکم ریغ نم امد یتساو

 ڈا يادقا اکو ہشام کج اب لب ین ناحور ید تیا يح

 دچا ھو جد الب سج حر قزل
 ےس بس ےک برای لسا سیم ناز ےکر یشسزا لوح طب ےن سج سش نره

 ےک عج رک کی ہکے ا بکن لعت سا ےن نیک زا یت کت ر ایک کی آو ن لغ ی کر د تنے ڑب

 ے وم ےھت ڑ وو هارد تولز ان ےس جو یر ملا سا تو ری 7 رک گول ےن مان ند

 اگلڑور سیو راں لر وا ںوھچک ارز ۱ بهم یاس باس ہما کی کند وی وت ھد

rساعت یوا ئایکا مک اس نوار اول ےن ک٢ی ا ١ : ےس انہ ٹ یب ےک ا  

 ےہ ںی قا تاز یر سو لو اتو رسو ار کت یخ
 گرما ہر ےن یر ار کرو معضل ار ا ہت یا کے الج هتس ٹتااد لاعرہ

 ناب: ؾلعتےک تیز تفاف اس نایب فل اف ا ہد رکھ پس اگر افت
 زی ام ظذ نادقف اک ی رارنید ی کل یم لوح اما سلم تعمیم یہ تسرد را
 2 تم ابر اچ. ےھت نیب سن لکه با ےک ہی ھر شست ارز طع د
 تارا راج ار اوس سوی وم ام نده تیک ی لئاشلا ب مکی یا یہ انچ

 را: ایک گو ته نور[ ےس وہ ےس دنر نیهز تس ں شوکه سا ںیم

 ۷1 مات ق س مش م شر ےک ۽ اکے وما ور انب نا یجب: اورم اترو ہم امخ

 يا ترم تنه مت یک غرب وت: نوما پیس مار

 دم امت تکی مم طب ےس ام لا: اہک م لغ کما ند کا کے یہ تاور قام ےک مان

 جڑ مر دا اج ایپ کن تقد :اہکر ی ےس مالفرق دری مس یا ےن
 2 دوو به بج ھما: الل مان

 ۷ص فرما نی ار ې. سیاس کر ۔ ٣۱ شع افلا 7
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 گناباد ایزی زوم ل اوچو ع انن ابرد < نویز نون لامپ یھ تقی
assدبی شس را نوم ا یلغ یس اع اڑ ٹو ہک آر نخ داری بس السا دا  

 تاقا وں ول لس وط یر ایک ترک یم ای ارت سوری اک نس او جت ام

 غراهدرواتس e نوک نیکی: اے ہمت سما ۔ یکے ررر وب ٹکر روم تالف ےک

 ہال ص اعماق یاب ا اک

 حرط عت ادا NL لاک ےگ ےک ےک نایک

 و شیبص ماد بنگر ی ضا ون یتر کش اس ناز ا نید نایک

 م ےک ہیرا رد ارش دریق کک لاس هیت کیتے رر دا سیر طه ماا دنس

 ماع توب نوین از اروا فیل کک ا کن دخ )ا کرو لاین ارزی روا

 ےیل یو اعراب لک تم من سر کا خارش[ ںیم یر ام ناروو ےک تف سا کت دص
 ان سیما -. اه ےک شرم ءعرو ا تشعل یارب سک یوکے سار کاو تف الخ مس ار ار رم

 وت اکسس تربییهمو شاز آس ازم او اوگرد|ٹپلعءالمردا ( ڈور وز اکل ر تعمر وارایکر را

 ےک سرت نج اپ کاخ وید هر لرم دا ره بوم اقمر واش م ےک نیتی دا

 صد ارس رار تت ارد ا بعم م اترو لباق تم رش

 تو ںیہ یت اینن لوط سا یں وہ وں فود نا کے ا اتما اس ےب سننا

 . تون اصقل تخ انسا دور تست شک کی داف

 اصح ایک بصضو تم ار ےک تش ایود تقابل 0۶

 ںرخارو ا کے ییرلاڈ ےخ ر طی ا ےن ںویشارت ناس روا واز ادرار کد تم

 ردا ہا ر قع ےک کیف ایفا لود وکن فسا السار !روإ دمع دار

 ےن نو روا ا عقاوم ےک ۓےاج سکس دا وز نویس کر صدف ایکس ند

 تس ال ےک هنر اس نید ےک ئادا را شو مار باس یا بنا

 تان نور ران اد ےب ےہ ی اردا از سز خسس ا روا | ےک لکل و گل در

 ےک ۔ایگ لب تو وطبرکن ا سین از اد بز مترو بهنام اے ےک
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 ا

 ہر فش. ےڑب لوپ مرت اے م السا ناتا ین لس زعل ےہ دا
 ےک ں یک یز اس تحاو لارا ڈرا یر نارا اس ںی سلس ا مب ںی پا

 بسا ےک ( ہال” پاک 7۹ ناردا فن مالا سفری رو ماع لب مٹ )
 کلام افترا ےس برنا ےک تست ام ز تیپ دل ورشا تم تسمه
 ےن سا بج نبات حیف اکسل اس ون ہور رکن ایب ےن نرو ساق
 عطت ےس. یا ےہ فسا مار ایکن راع من اقع زحمت سرس ناز نط
 ۱ ۱ -0۳ ورک عت

 اکت قزامد تنلاقردا کج ن ار ظن سا بج ن ایمر دے ننس ل ئاردا ل رحم اما
 شکن عطعد حور یوم ات کن آر لخوجک خا ےس نصرت ایگ کروز سلس
 ا ےن نوشت او کن س ا رکن ر یلاخش عل ےن م وصح تدارع یاد ۳1
 راس( فر ورک در ارگ وطمد رد ہر ین باما ےس تہب ےک میرا
 گز رہنا ےک ےک عن درج جرم کہ وتحد نو نرشم اسم ورد ک
 بہذ اینا مو یم لمس ینا مز انگ کرد ااو ےک سا اک یا! باعا
 نا ہک یکم مم کک ں اپ تب اب تا اوہایکرایض١ ے لوتحم یب نیلا ےک نا
 رقیب ما ادو ںوز ارد ناز یکن مامانم اد ی ب هرز شقا نی
 ںزادرآں و وک يقع ےک نر نخی کت رمی ینا ماما ےن لوک رنج کیس کبد یھب
 کا قلعت ےک زینموب ماا تتقون تان اب ےسک نرود نیم صمد نکاح
 یک د تر ےک نر ست ایر وه الف سا ایدد چک
 ساز مون هم تیک ضخیم تر خیس
 ۱ اپ

 رت م سض ا۷ی ںیہ نامزد لوک فایدد هستم فس اما

 و ۲ص طلا با ر ۳۳ س نزلا نی ولا( ۲
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۳٣ 

 اد( ںؤ یہ ےب پین و مم اد بارے لوح

 وج اباد د اشف کی مش س عط کم رک ایک ںوریتےک کیم عت ایر ظن سا ضخ

 2 رش قلطم ںیم گنج سا

 گیا فول نیس س اہ ع و گار ر ایتخا تر نین لا اسلم رگ ۱
 روا يه ہو اوج سل رد | یھب لی ےہ ںیم ےل سرب بسے درناورٹ را گه یک

 .( یک مداد

 ١۱ ص زنا لا ٠۳
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 ط

 و
 و

 ge 2 ۳ رم
 مم

 رام لار ےس امری ۳ رک نس 3
 رص اعر دوردا ثٿ بشر 2 لوتژیالسا سہل ےس تل ۳
 ها نت کر کاش ےس تنس تیر دا تابش ےک فشص اعم بے
 ای او و نفتی ےک یار دار ہے ام تور اندر ابر ےد مه ایہ رف لس ےس یھی کس تپ زاد یا کیا ا فٹ پ تل

a 
 ڪڪ

 و ںی بال ےب ددا عضو عام کج , یم متر کلوپ ۲

 هک و سس یک اسکیس با ٹپ یک ت تندد اکا ےک نو

 ت ر شیک یل ود نوا تا ذج یو ےک ںوفالس افر مہ ۰ # و : ۰ ۳ ٠(۷ رب 7 اپ اکا داوررو | یراکم »ری ےنرکے کل اراک د اک ردد ا اگر 000
۳ 

۱ 

 سس رح نس ۳ 11 ہرا 2 مار ناشر تس هل ہہو
 ) ۵۵ )کس کس قفس ررر نیش اس وت یت مرسی
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 22 کک کس سرا شل تالف ےک تنس کھ یک تب انگل شر

 مت گپ و رر گن و شیک

 و یا تکریم تاغ تند اص تشیع ےک

 نیمار وید اخءرج اٹ اش 2 ترذسهو )یاد مک هل ۔ے ہر

 ۔ هسزا ساک رسب دروا ےس اکے ےس ید ( ےس ایرفاطع

 راہتخار قی رب رکن نیو نم یدز یار از نا ےک عامر ود

 ےک يیرشل !ءاضتلاراد پا ہہ ترس ما کیم ا تا ور )اس ےہ ایک

 دس ا اتے پا ہے لیدر بک لاسےک با دک ےھت فا متسروا لیتا را

 ۔ ںیہ یک یا ہا تے ںو ا ےک مالساا مالسا ییظرو مس ۷! یش ماسال رب

 رہ نٹ سنن 7 تر فییرعر ترذس سل ونک تی یل ۱ ںیمدلس۷ ےک پآ

 سیب ی OE ےن اطر اسل طا کرد غل سرک

 رک مر وہ مملو سا گر رب ےنرکر ا اک سج شزاسا Me يشاع لر

 تیام سا ریز ت سا ےس فیزاصت یک اروا لس تای

 4 ں ویر تم ایر( نسر ى امان شتیک بید ےک حد کردا کرک ی ودر کرک

 < ۵ زا سیم ںونمول ی رر اس نا ص 2: ےک کز 7 20 زہ ت اا ماسا بوی

 بر ادم یاس اه ید کیک مہا اک لگے ین ےک وع تر ش ںی یورو کک کام لازم
 سن اسی یر روا کلام لر مرگ سد 2 دو ا الا اد غار بسس اکے لعد یتا وک

 2 رش ارل ض زادت ارو یون و ےس ن روایت تیز گی ین نیش رویم نالاساپ ارگ

 ۃلارے 9 بیسیک ابو پا ات | نا ورا ۳1 اپ نو نت یاد سکی اھ سیم

 _ ای نم کس ج. کرک ںیہ بت س ير ر یم يروم اپ و نادا

 ۳17 ےس یزاونع ےس تراز ام گیا ےس تے رر گا ا

 . مزار
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 لیلا نیس السا ںی لذا س سلم ابو ںوہات(ںی نادیمرگام ا شیب
 رال ضل ےس و £ یں ولع کار شرد اتکا عن اروااکں ومن 21 دراز ےس عد اردو اک
 ۔ںوہانرگل یکن ار ٹکر اں انکے اب صالخ بت کنون ںی او با

 ےم لاک یدح لسن کم دم اف باک
 ہیک ےس اوت را سالسا اف 2 یا ےن یخ ن لین داپ

 سس ےس نو اف ای تو کش قت فی س ےک تیر نر لص
 ںیہ اا ماچ ایک صق ےنکر رس حس نیو ایگ سار وا تشسے لوک ںی
 هر یک یب ےس مامقمرد ا ج ےک س ا ںی الس ۱ علش دوا یے تسود شے یو
 لپ ورب کرامت اس او واصل کی نیس کے ایا ی وید ےن لوما حب ےک کا
 ےک ےس رکا دیک تم نٹ یک سکھ ی ا شیو یس نہ کنونی

 42 تره تبادد یک ےک یا ون ےک ث نر لس هل هند لما لوس ںاگیلفا
 ےنرکتیادر سرح ہداین ےس مولا یىلصشا اوس وا کا ےک ےگ ورود ںیےراپ
 س اھم انزکبلاطم ید رپ تیکت اور یک ا ہل شیره دار کب ترم ترک
 تمم هو ایزاےح ہد 1 ےب فرق مرا ازکم اور اص ےس ت 07 سفر ےک
 اھم وک ساک

 وارخارب تشاور ای راے فرص 8 اور رو | سود ناو ںی ب 1 کیا سکے ثیرعروا
 روا ےس هر هتک سرکب روش فد س لات آب یکے رک
 کمو ہیلی یل تب ان اکر ورد جیپ الا اد مو یک ما رگ ےدوہزانآا کن ول لب وپا
 س یب انک

 یاب یکےۓ سرو فوری پہ رک پس یک شش کیک رک تان یم یے ان را یفورب
 ی ترکی فط سا ود ںیرسلس یک یہ تاذد پد ای دا ۱
 دعب ںیم ےراب ک فیرص شو يا و ند ںیم ملا کنه نوک لک ٰ



۳۳ 
 ےیل راک 1 غیب کد ات رک دانگ لوس سک سے ساو ارنا را

 ترم 2 ےک ے رگ رد ل یر یجب انکی اےس بت ور وارد اش ساز

 ۔ے ایک ب ااو از ناو
 کیک شیره عضو بے کرد روح اینکار با ےن نوصوعف نصم ںی ےک سا

 دوا. ںیہ گجر کف ہبہ لی وامن تشک انس ا مہ ےس نس ی ےب برد ا

 نسوز ںیم شرک اونا شید ےن ں کول ےس جو یارک سو

 اب ےک ترک مت بلوتوث رم ید اپ قلع کک تب ام ےس تذوب اک تبع سا

 لب قم اک ع عضو ےن نوک اج یم تک خرد اسر تک | کت دص العرا کس ا

 ےس ااجایکرپ شیر و الع کچ ایک کک یک ضر تعا سا ںیہ ر اساس یارو ہہو ما نفس

 نایک نمی شش اکس اس ایم اما ترش سجا کر گور کرین ںوھت ہک

 یکم اس
 1 اب نزار ا و اب ںششرعەد اب لس بسے فحش ںی ےک سا

 گوهر یو مام اکہ رر ا ترص عی ےس بس دو ںیم سس ناروا ساک
 سرذآ (۴ ےب تا رک تیادر شح ےہ تشارر بن اود ےک ۔ تک شەر رہا 1ر

 ےل ام وا یل: لوس ںوھت وج ےھت ےک کت ادد ترش لگ را | یا هو ہک

 کتش رشیک ا باع رطح ی گدا سر ںی نرو یسرس تس ار هارو ااا

 ےک ےس رر لحل ںیم ذر ےک نوع یکن اددا ےھت ےک

 بن اکر ایی ےک ار زر ناو لصف ےن نوصوم نون ےک سا

 تی یفع مر شو ۱ سا ایر ایما الس ۷سیر :e ئی تذس

 ےس ہد ۵ و جرص اض کت یاد | لت یکم السال ارج بار اه

 "نا سبر فن موم نما ماذاتتسما کن رام چرا نی ےس ےس اں
 مدال دنا اب ما لان یرعم ےس ق افا کے او ےہ فررعمور وشوا (مولعنیکب سر
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 7 راک الع الم ےک س 1 سس کت ا اسر کار روش ےس تنس راں ےک
 وتس حاج برو ارجو ته اس« رادار نایک رم

 خم یکبار نت ںودایذ کت راغ کس ا کی رہ
 ۱ ۂںیہںا آرش رج( ترک مد وو دا ےہ اب

 ےس ساروا ایگ ایر ہم اس یا ںیم ںوقلھ ی ےس رص یب تس دب عاش ےک لاس سا
 روک مم لاطم ےکر ا قران ار تب ایر اک فو غی دش فالخ
 تصور | رسد از نا ات ت الضوت مع اش کس روا هتک اسر

 رپ ےک نان نھی کم اش یراق یک ناروے بک ا
 تر رم ےرا کت ٹو تفص[ ایک یوو ےن س (ںیمبوتکس ا لرا ور و
 یی خرد ار هی هک 1 ںوہ سہ دز ع سا ےہ ایکرام نا ےس یم اکرم
 سیکل خب سرسدس سا ےن ںیم رکن یا اساک و يزد یک کن مار جا زا ںی تسرمآ یکم املخ نا 7 بن زمره اوتیسم بو غنا

 یکن ایب سا ےن یوم ار رد یک ای ا سارا دات ا گار راطسا یھی
 تا تب« ۶2 را ہزر ر تغب 21 سکر ےک سا 4 سور رک فرھن
 سہ ےک عو الخ ماس ےک ياد ین سا پا ینا اھت اچ ےس نا اکران
 ی شیک  ارایداز وک رگ یکم ھم لاخ ےن ںو مد ےہ لو فیلگ تحفے از
 ءا دراز رک ین ب سو 71 تاک عر کن

 ںیم ےس ےک نا رب ف ا ریز اما ےک زا هعماج نیس بورا

 رب ماتی فال ےک مج ھس دانا دم نس ا ے مودی اتسا توا اگ
 4 Lfl ار

 ماس ا سسس

 ہا اسرا ا را جر ر٢ ص ہو هر خا ایر
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 زکات شا کت ایلنا ج ںی تکی کد تخ ےل ط بسم

 شط سا ب برید د پے ان ےک نیک شتس ق اس ےک ےک تمام ون لا

 فیل سیگار ا ور کا یقارشنسد نازی یک اد ون سج سرکایک

 ریت تاب ذج کر ہزا ءالخ یر وی ےس /1رکایگ ٹپ ںی س ایا کرا زاذ مزا

 دچار لس | ی روز مالس۷ اف ےن ید وج این رہ

 دات بع ی یک سید از ےک ہم اگ د سا ے سنا کن ما صا اتس ا 11

 ۔ںیہ لقاتصار هلو نیم اات ا ےس ایست

 ا ارتد انت ےک عمار مع اسم نا رگ ادع ےک اجا اس ےک تققیقن سا

  3اب ےن لو کول 2۳ 2 اوج قلعت مک تیبصو تروا نیسکےس یخ نوسی د یش

 نیت يا اپ گلو ںی جم اتح ی راساردا ںی
 هتک اتت ارا ےن اہم ںیم میت ی کوہ ضد کرج ار گم ےس س

 یل: سوتے ی رب ایڈ  Eے ےک قیر ابا نلت

 ستم یت سرو اواو اشک لرلو ےک تامر شو کو اشو وخ جیب ےت۔رگایکع لالو

 اسب عات اروا تنس درا ںیم مالس ما مل ںیم نی کت ۳ ۔ںوہ جا اد دکن ماد ےک

 .شازط الدین
 سم یک یک ساز ارزو ساو و شرح اہم یر ینو قیقکل صاع یس سس سس سیم

 ےن ںوھک لب ںیہ مات الات د شام رکن ا ازات اردا ںوہم اک رک ناش

 اد بريتن گل مالس۷ اب کا ہے کارا

 عضو رپ ۲۷۵ م ص مالا ) رج فزصم نام لوتاتباکۓ رن فتح اک

 ےۓ وہ رکن بس داف اےک فروع |۹ _ یی کس سیٹ ںی نی تاز ےک 2ج
 ےس س م شد ےس دس ہم ےس س_س-۔.بنآ

قر نا ےک لیا تت بلا بک ذات . هک ں یت یوزر ےن ۳ 1
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 ںیہن ویل شا لیک ناف ۲ف یبدح عضو کے ات وام اسیا

 دول شراره صب ءیسییملف نهم لعب نکن م ١ے
 ان اھ ای انب نیت الا نم ×ںمعقم
 پیر لس ںی سوم کن یو یکی
 ۱ و ایرو بٹ وج
 ےہ وجوم توج ید سیو کس اد ںیہ بس رک نعرہ! ۷ یب

 قلعتۓ ثی دع سا ھتاد لا گه ساک ره شیر لا ہد ںیم من ےس لو کسایی
 هایی ای

 عش ا یس دال وسر گه ےہ تباہ لوط طق تاپ ہوتے بہ قلصت لا
 ضفاکپ آے اد ے ا مالسا سبی جسمی اه اسلا یجکک ا تم اح نیل ےک
 نایب تک ارگ ارو رک گرو یی ی الس او ےس رک ل س ام تی
 روا تع انش یک او ]نیم اد کیک ر راے ید پد باک
 کت ره بو دره. اد ےس رک لادد اد ےل اھ بسحنوک ا مارکہ اکیا یک حاب
 روا کانعرشض کا ہو رےہ ناک یک ال ےک: تاب ےک اخیر سا سو
 نار نئارزہر قلعت ع ری ت ایپ ہد کو تھی د مج ترک توست او نگو
 لاسو ل اک پے نون کت اےک سلم جرد امن ےک ےہ رک ل قف ےک تاب کاکا
 یکن ولاب تسےک کراس پآردا کاتو ساب ترشی ےس مرآ ساب تن
 ۱ ےس ید ایبک امت

 ماتا لب قر وا یک یدع وسیع اد اکے ن ایف نایب یه اب هم ا
 ریہ تار اکا ےن بار چ ایان تت هراس باکو نفت سای

 کک اید ایی نمساوک ولاو ےن
 رب )نسبی یو رکو متاس سدا نا فی یک کے رٹ ادا ہل
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 یتب رک ام ےس تبار درگ ندا ںیم ترع رگ ییدح سا رام ان (۱)
 و ےایکر تاس ناف نا سس ےک لیوا

 یم: ایارتداشرا ے ورع نا یل( ل وسر مک هی كا لوس نا

 اج (ء العر روا و یب تب ا اینو روهه اورحو ةياولو ینعاوقلب :لاق

 جرم 90 لس نمو جرحا و نیارس |(قدنرع

 ما ےریمأدصق ےن سج کرد کہ ر ںیہ  ؟ںعقھڑیتلق ا ںھتم لع بانک
 اچ نیامد انا ےس الرب فٹ وم سانل | یم

 الیاف لو تیادر یر ضیا ترطع مس مرد 7
 ۔ی ےس

 ںیدع یر یمہایامف ی نا یلض شا لس : می ةيلطمثدا صدا لوس ملات

 لب لک تو درکت ساک تط کن ات:  یتسح بکن هد عا تی۷
 رو ره بز شعر رد سام یلاڈ bz | EE نارقلارع ۱

 نگر دروا سمن اضم نون سا وخفرکں ایب لعب نکن مو جرحا و نع

 ان یا ےسا لرب ٹوکیو وچ رعت ےہ ںج کر عقم وتلف | لچتم

 ےس ۱ بسر
 لی رب ورود ےک رت قد یاب یہ یل دوپہر وہ وید شا ٹوک ما فیض تب

 سازلا کیانی نر 01 از كاد ید یش یارب اف وں یقیح) ٹی اش ا ی ب لک

 رکھ اس گه تعامل فرد نایداد مدد روا ات کز لضاد س جار

 با چکیده نیلما ا سل ید قدم ےس ی تم تره, ووپ کرد
 : دانا ےہ ید تد انکی در اتر کک ورود وک رح یک

 ساق: وز غ میام لا تا لوس اھا عوف یتلاقم عم ارم ہللا شن

 هر گروگان یری گیفت... تید اعم اگاهادا و

 قحط ۔ اینو چپ بکر سود یی و انس ل رال اور ٣٣۹ ضا مل نا ار

 ۱ ی۷ مموسقا) ثداع اکر دا هد | باک ج ںیہ جول ےک ایب ےک ایٹ اویا | تم شی 0

 وهم هان م۳ ۔اجام وی0 ہد
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 ںیم الا ےک لہر ےس سابع نیا ترطحوک یر ا ےس یر ڈر ت یو مالسا سر

 ۱ چ £ تیادر

 ےل پالج یوم سم ہی ایلیا لب لاقمسو هيلع هنا لسی نل ا نع

 ںیکزارتحا ےس ےس کت ادد رح ےس ھچبر مت: از عا عفش ںی الوقت

 بیک تیم سرک ۱ںمعقم سس بن کی
 نیا تارا رب کن اج ےن نرم ی١ سائلا نم < نعقم [یبتبلخ

 باپلاش ج + ےن ج
 هو ایر ساتان ا لہ بستے تیادر یک نافل وبا تر ےس ر مارا ۳:
 تر مو ہیلع شا لم لا لور ساب لو هل هما یس هدا لوس منا
 ےیطرضم وک ا بانک تکی کر ہد ین ارسض چ ؛لاق نا اندیلا ںی اسمر خآ ناک

 هست ات ےس ںوگوکے سی | بیرو راک نوعجرتس د هللا ب ات لع

 سگ ںوہ ترک ٹپ رکن ایہ بیس یری جک قع ثییدحم انرجی موت یا

 یت اب ییا ی کے ےس تاع یہ ےن سہ گردی لصالام نیع لات سم

 یابی جا سوپ ےن تج ادل! نم ہک دصتم اربتیلف

 هرو رکو ای( حرط یار ٹیم رگ رهن صد) . ثموصملف ایش ظفح نمو
 . سری ایہہ درم تا قضقت
 ےار کن ار روک و نھی ا بیرت بیر یکے نګ ردا ہدااع گن ارح نا

 بب نما کام لشکر یاش یلص رکی هیت ےس ںی ور نا
 ات ےگ ںوہ لاو ںیم مالسا کو ےک لی وقت لاگ یب ( کک بے قشر
 دوا ابا لانا تستر ےئرکت اور ےس ںشدص ےس ھچم کی مد ای فریج یم تروم یت ےن پآ

 ۔ ںوہذ توفگ تاوتا درول سیم ۴۴ ۳3 سام

 لوکس سارک اس ےک افلا یا بیرت برق ںیہ سان ) لکم ب قا ےس یداکر مم )0

 ںی TIRED را
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 فرط کرم اد یگ ے ستار جرو! ےہ شرف کٹ یدع ید ار ایل مے نیٹ اھ
 ےر کب ط کم ار امر ص اردا ےہ ضرثردا یرورم ردا اک زازا ےس ےن اس وس
 لار زوم کت سم شیواع کم رسد لم شا لم مک یو گی انصال یاریعد
 سس یر ارب ہر ںیم کر اور یل. ےک دارید ممے تار تو 1 پیر رد ا
 ٹو پ قاد رکی کی از نایب ےن سر وی ۱ یگ یر م ےرک مهران تر
 تماشا وا

 ےک تک ثرحس رکے اور اط ےس نج بن یک ۱ سی اوروو سرا
 ردا نی نسرین کی اروا ر سرو نت الدر كارب سرد رد لس سب جو
 طبس یکم لگ باز اف 1 اک یراص عضو سگ. تاج کب سرک وعد ےس نعت نا

 تس یک ہیڈ زبان یک ےن یدک مآ :لوإ
 .و کے ایک یاددےس

 سارافون تیام ےل ںی اللا ےک
 نورد ےراہت ںیہ ک ید کچے موش یک یکے نا
 تام ےن عا( لصار» روا ںورک سیر ط ام نالف لان ےس نا

 ےن ایا اد ماپ کی داش ےس تروک کا کہی سزا ےک
 سیم ترو ا٥د لو ثروت روا کرام ےس د ٹیک ا
 و رب ت یکم لی ہم ی رک وقاد تس نوا نا تایپ
 ےس ا را ٹول اپ : ایام سنن پا 9 ںی کل اس سا ےس ا
 ۳ 0۳ اسا اهر مورک یا ے پر هک کا« ۳

 سسس

 ید 02 ۲ رک ارام ہے معشر لیا ل وس :ںژھکرفی ہی قت ان یسومول) ںیم سا ( ۳۲۵ یت اعرب ١
 ا ؛ صا ج یکی ایر نامہ ( می ودرس ترف تس تانر نس رک
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 ا مل نایت اید 1 لس زوور ٦ تر لس ۱ 9 و طور

 اچو اگل گر کج ےک سوتے هرم چتر گاتے هرز
 کارا اب دیبا اج ساک سا ےس صخ ار ایگ لیس سخت

 مت لرو اید امو شک ساری اص اخ و ےس رج اقتاب س

 شهر رپ رکن اج ےس سرب رز ےن نو ما لس
 (ارےان نم

 کسانی رس طسبدا بانکی اے ناطانن ام مد

 ۷5 جی لی ضا لیکن سش( کے ایکت اور حدس
api,نور کج ود يا  

 نزرک لسی ہیلی لس یکی ردا ادرک ناک کیا ےئل ےک سا ےن لو

 برا ابد ور وری" تفح ےن پارک عالط ا یک
 اواو الج یہ گه کر مکس ارو رورو اون ےن اجل م ہریز

 شیپ لیس ےس یر اورم کے ریست ا کل هد مش هدر

 تر که سرکار نگر دا ےس طیسدرک
 ںیم گہ کر تن یس ما 22 گچ هر دی ےس تن سر نر کم سا

 اشم یم تار هدر ماسی وب لار اح ں ونود ے۔انیالم

 دو ےس سجایل سوار ا ےن گنج ریز کا کرک ےل ےک رک

 4 ہیلو نا لکی دا ادب ںی گار یک سا ذ ضرر نا

 و لر لس کت سایر راع یک سارک او اپ
 “ای ان ںی کاکڑ ا ارگ ا ال ول شیمی اتے صج ایڈ

 ۔:ںورظنل کےس ںژولہپ فلتمں ور لود ي

 ) هم در
3 

 دہی 2 ھ٭

 رر 7
FC 

95 

 سم سر م نس س سس

 ۱۹۷۷ص ١ جرات ا لک ر

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۳۳۸ 

 ووشو س ا ےس تررمرقرر گم ات نم کن وّترهل لود نا گے ؛لوا

 یک سد ینا لیٹا لوس شا پیکر ظن نوعی تار لکن بت الخ یک
 سس کی ی ےس پآ کی ل مجتبی ںیم ںیم سرخ ے پت تریس
 1 اک دھڑ ید مک اکے اٹ لوک ش نیک تے رہ
 و ایکاسیلا ی شرم کی یک یم گر نادر نیا ےن پا کوہ ات ب اڈے سج قل
 می اور فص یو, یک یتا بکر یہی سک والد ےک ں وم اورود ل | ضرر

 کریک و ےس رم ےس رعایا ےہ الچ ںیم گا کواس ارز یک پکا ارم سما

 وب اسلا بنز کپ ای دب ےل یگ
 بروم کلا سیںلراوار رو نا تیعض ٹ گل و اور نور نا موو

 م شا ے سو عوضوتربصت سارا کدام ےک یا قامت ویت تی ادر یک نج

eeتے  
 رو نا یھب بت سيستم سیلاب موس

 ےس یٹایب برکه ہا اکہ درک د ییا ںیم ہلمادم یدانبد صلاخ کان دت ا کے یر متو ںی
 رویہ م ات سیا ام سر. ےس سیصد ا قلعت ےس تب و که او لو ر وتو

 م يلع نا یلص ٹا لوسروگس ٹچ ق کسو و تیس ایکس طب ٹوک ٹری یس نادت

 دا تسر پچ اف نصب کلیک کو وے پاک ےک ی کب هل
 تن هدر هک نا مارل ( ۶ اور ساشلا باک !ساتلاب بیل نا ییا گے
 ے نیم یب مان ےک شو ترک ٹچ کد ار یف کر ای عاص خس یو اور رود نا هل

 چ فجل قید ار ری ظن فیذ بوت داف ماما ےہ یخ 2: یہ ےک اش ماا چارت
 ۴۵ ۵ صل ا تع نازی ۔ نو نوط روط ماع زور کسایی ےک دعا

 مسکو ران حج تر عدد ا هايي کدیعہریرش سج فہ دم ترگزیز سا هلس

 ۔ کس اج ای گم رم هک ورک وکالت
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 ۱ ےن نل ا زیاد اسیرانز سل ان کا کے نیم حط سدا

 رھا ںیہ اتع لب نوک هو ےہ ص خیا ترم یکی داراب یس کو ت اد ےک قلا و

 هک با اوره لول تو ںیہ لوت یو یلعر شا لوس تساجا ریٹلیدک

 میگو شل ار و | سهام اس ےک تش ناو 2 جیک سام

 ( بو تکه حک ل اوا ںی کس اا ایمر اتر ور یک ےن انت

 شوت ےن رھی ئے تب ابر وی طت یک تاب ی ےس ںوتی اور ں ذود نا ۔: رام مج
 مرداد اکی مد وکن جی اچ گول ونک ج) اھ مح مایا لور وک اڑ وو تیک

 یک امی مقاد سا اتم تست( زا اکیا سرسره اپ
 ےک سا ےہ اھ ان کام شد کش مچ ارد نقش تم) سا تو اب
 ۔ بم شیک لط کنسرت سه عن او سا ےل

 نهم تیر ضرر ںومے جگا نیت بش مد شیک ما لا

 نایب یس نم ںی رب کیه ماعرجو وب یر کر کے رکن ایب ا

 کی ارس او ج ےہ اپ ول ےس ںوشادر لر یلدا هوای نرم پا
 شما لوس ہک ہں من ہ اہ اکے یکے بی سکے حنا ہے ایک کر شیره

 ےوعر سا ےس فرح سا زا ,سق یکے نام یکن قو نوح چیز هک
 رو ولد ساب یو ی برسی لس یک
 نساجی

 لس یش الم تس بس اکس کان اج اي مد ہی یکے جو سرکس 1
 [ انک سنو یف کد وإ شروط چکی ارضی لی ہیلع ٹا ا لوس ساک
 فرم م یم رها رو | ےہ نان یھب داد روا نت گام اھ ےن ےتر کول ٹوک د کس

 زعم وا رار دیش تل ایر تو کب اح ماغردا ےس یتانم یک خیر اولش

 مپ مس سا پ ایج بس تالف ےک سا یھ جبر دس تم مات اب ہداا ےک

 ۱ هو
toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 عن لی لالو ںیم ت دوش ےک سار وا ے وع اردن او تا گار

 رک اش تر کب س ےنرکع ور ساکت الا دو تقادص یکم ارکہ ات ےس ےرظند درر کا
 رپ ےرسدد کا باد تپ اچ اگل انار زور ف الخ ےک ہریر وا تردد ا ےب
 سر ات اھو مگ ام ایٹ ٹک لکا ارگ مب او ورک ےس ےنرک بیخ
 رفتار طلخ ےن ںوخن کن یر ل اھتسا ٹیم تڈ ےل ےک ےل اسوا راع کت نس
 سد ای یگ وید ہا مج ا روا ےس ساروا نو ےڑباچردد تہہ ےس روا ےہ ایک

 رشید اه همش تب اذن سرما سر ین جڑ ہر کر رپ ت اطر شرد ماہ دا
 مع اش یان لوفل ےس ا :f ےن لددامسص ےس نا یورو ےس رایکی ہد

 میو تشکل زاداتسا پہ ھ
 ںی قو ٹ امت سا کہ ہی تا لگن اصن ںی نک فول من یاد حج ا د اتس ا

 ج ساکن یف رد ارگ سز اک نما یکن ا د ۔ سالار اہم ےس لو اکل ال دتا سج

 زنا رردس ہترابع کارتی ےہ بوس تو تفت ںیم ارت الا ھت 1
 تا کس نام ایک نی رو ےک ناف ل وک جیک یسیلا وه ادوا) ےہ
 ۱ وس وک شوے ںی ر ا نما یک طخالاب روک یزد ےس نیک ا پا ےن نارا
 ےس رٹ ساروا طح سا دو کم اتم ام ت اص ےس لہ اےس یک تک یب دکتر ابق سا

 - ایرج اب

 نیش. تست را سگی درسا نی
 زا وا ورک سا طلس تم تسلا اروا تما | یی لخ تره هو کد ںی یک

 تقارص یک( اح تل ر ںوگولن ا ہر ہک تک ارکر وا اوم ےک ں ا ےس نا شزف کن وصوم
 ا یورک ب کٹ یدھد تنس ےل ور را اپس یش واشر تن نیم ااو

 ےس آر سم ملسمال ار لیپ ےس سا لری ا ماما فلم . رس ضس ع ےرکا لا نیا نرس ر
 ۔ رپ ےل قم یم یو فک
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 ای یب یخ ون

 7 و و ۴ ںی تر نلفت یلزریضت نار ر
 کیل مھ ۹

 عد يک اس

 ۰4 کے ین اتم لیٹ ۳ 2

 ان لوقن ےس رمان ےس راک عج فید گرفت
 :ار سض ےل

 سنی یک شیره گیا ےس سری فن شید اح | نا کد اےر بی

 رجب کلی نیر بتی شد ںورازہ تحت لوس انکا
 (ںژ روس رم ماال رق

 رخ مرمت اس, بم تک نیمس کدام طا سد

 ےن ںوکول یکن طع رشک نیکو نجی کے ںیہ چی ل
 ےس وج مکا لوک ا یر را ر تاس ےس یرافہم 1-1 که ساک

 ےک یار یک ل واوا 1 ار دات ےک یادی دراز کک دا اچ

 کد اما ورد یک یگ هراز سن اپ کے سد خم
 یہ وج پپ جود وجہ
 ےن ناس اظ اه بس یررکڈ تنش نزم وای عل اا یک پھ ہل
 ۔ ےن وتبدا لز بکن ره آکا دالا حرق

 ٢ہ مت اف مر لا لوس ۵ تراورتن ا 71

 ۱۵۹ تاقیلل ۳۷۱٣ص اینم

 Fr لک ۳۔٣٣ تاعیاس

 ۱۲۲ لک

 مگس یر اپ رگ دم زا شیدا کل اتر
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r+ 
 ںی اراز ےک

 لوح ع ونصر فور یز اتا نکیل نک ام یی رک کت کی کف یر عن
 ساید ےس ں رتو اہ شود نجف ےک ےن ات رادقم یک . ۲

  Jن لحل اا سروود ے :ثیواعا گیرم ےرصد (۲) ثبرداعا گرفت بیا

 (ے ثیداما یکی ر ایم امار چلے سما ںی ترک جب ےس فیداح ایفل لوا ا
 )|( رقت ڈی احا یہ بسد کے دما عالم یا قلعت ےک ٹراما کے ت

 ناک چ ےس رک تت ل وت کرا ماما ںیہن ےک ساد ہد ہک ےس سا یہ اچ ان کرک ٹوک
 بکرے نشر مور اب ےہ سم فید یھب نکے سیرت ید اعا كا ید لے
 مارا ماما ںی باب شیدا گو عیب سرم ں وایم ق لے یف( نو شید
 بلا ےس نا کک ںی ےسر [ےریسقن فیداعا ہد بوت رہ یی سم اقوا

 شی کک عت ےہ تب شیره تک سو ییبوت سکس سات یہا شید یھب
 کے ن وہ ع وب نا یہا ےک کش ں رور مرآ کا کید زن ےک دعا مالا یئ گرم )ںیم

  7رو الی 7

 نی سطر ےس شرک ما دات یک ٩

 ها ف دا یک یف کا ںی یس اچ ارگ وه نیس نا
 ۔ ےس کونے نون اپ ےس لوقا ےک ما ماما ےر ضد ۱ ال

 تقی ناب سرت لی یب ےن ھت ج ا و
 تہب کش یداها قلش ےس فیض ں ا رسی اا

 بیش کش نک یم ےندہپ مکے نہ یس ید ماسک یناساردا تیرط مکے پلا ورق اڑہ
 رہابک اج ذا تؤ یم سیو لاج بک کک دھرنا اج ایک

 ںی درام نیلا صرع موی اتم ان نی و ۶ 37 ١ٹ دام انا ی نادا .

 ر شا باتکں صو کے گرام طس لےے ف ےن قلو مع يززهرزلع

 یف ےس راسو ترش رپ مکی نج ےررک سد ھی تاب اور نا ہد کے شز اکں رک
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۳۳۳ 

 َ ںی کد قلعے

 دز ےک یی کر رفا هاچ
 ںیہ یسیلا تاب تہہ یک ما ران آو ای تا ےل لاتا

 لک نس امشب ےک نایب ےک ملکه لسی لوک ی
 باجت اد برسد یت مات تا اهرم ےس تای لا"
 ںر و قامت می تس ماکھ) ہر

 گن ا ےن ات ۷ں درر نج آر سم یا ا ینط یک مریلا نایب
 . یب کی یف

 لان ل یعفت یک تخل بکن مم ےک بک منا ماگ جدیه
 ےس روم نار ا چپ یردرضم سلا ےس کر قبیل وضد یا دوا

rیک یت ایان لرتنهس شالشال وم فرد رم ددا  
 ایم کید اڑا پان سس فیبد ملخ نلمس ارو بز
 مرا نیٹ ےس( عاش سا )ےہ تس ناک شید تان

 ےہ ش لما لور تک هتایباتیلع تارمش کا گر شا رکے ہد یک ا هم
 کین اون ادم آی دا ےہ نیما کم الا اب سلا پہ اکا دو کن
 شا وما هارو اکے ارپ رد ےس ساک رر تے مهیا لزنام سادال نیت ک لا
 تو را ےن لت چم نکہ دام یاد یک اےک حس سکو بس نایب اش دیک

 سالن جل حرط هی رگ: مدتوں اندا تک کنی یک انی مرک ۔
 ےہ رگ و انچ اظ ونڈ دوم اک ف ید ھا یر ےس یا لا لو حلقے ناف حت ےک
 رہتا ف ارسحے  نژزریغتو در تسلیت لب ےل ےن کا ےل یو
 ۱ مرتمر ےس مالعردا

 - شی عیق ۴۵۷۶ ۱یا

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۴۳۲ 
 حاب رسو 7 یر ظيوتِييفقغيمام نام«

 - را ا اگ ٹیرع بک داف یارو ار ادوبا نس کرامت

 پت ناقد ۷۱ باک یو نیلا کالج ظفاع
 یاب میل ( سسس ناز نار ہر ہلکے ی تبا ظناع

 یاب ن اسم ےک نگر ممتا ےن مل لشا لس میک کج ایدز
 ےک یلاعت شدا ہے انچ + و لص زر ظافر کی ا ہیچ ےن ا عر ۱

 ۱ ۔:ناہش

 ا کرد اوور پک لزن اسم انلل نیل
 5 7 ی f ملبلا

 3 سب پاس یاد علف یاس نایب رب تے

 نقد دن فید اح علت نار نادم نیا یر ایک ن آر
 ۲ ۰ ایا

 رنںوعتورے از ےک یش رتن ین ضم دوش ڈا دب تا کا وت ۳

 سابق
 ہورہے مد مبا لک کک داون پس رو لیفت جسد کا ار

 - ے نیت را یا

 ۔ے سل وتن ضار صز مد )

 لوقن اد مرک تری ںوتتجووو کیا ر7 ےن تان ا تھ ها
 ری (تقد تس رکے نکن )هرکه ساید رت منال س هک دا لورا

 اچ نگار ےک کٹ یداع ارج) ےس رکی اھ خاک س ارد ا ےرک مقر تھ کل قم
 هایت تہ :د وج شح عی تب بورد فیر ھی یکن لت ےس ن ریا
 نر نام ضا ےسر کک تخم د ےک ناق دف ےک نت ید ےس رکد اسیا

 (ۓسدرا ات گرد روکے سرک ور تط کاش ئیواعانلض
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 یا ترور یف کک رر چ ےک کس کپ یکے یاو علت شیر الٹ دا
 : یس ترانے مل عشا یل رکی مسد اہ ےس تایادرد تیراما

 رو بیت س اتنا یوی نیلا لالچ ظاھر انچ
 مکا درگ س فالنخ الخ ںی ےرای کی ضط

 جاج سل زیا یارک وت روف یم ریضن کن آر قا مابین ۱
 وفوراشآر عئاقد جرات وک قن «لئلر یف رم ابو بیا ابی نکهد

 ںیہ رفت یک زرق یک تد ار تاواحم بیم یہ نتکںی یرنفو مو
 کینو س ید الو اتعاب اار د دام ایل ف رر لے ۷ا

 ۔ںہ یوم ےس کیل لم

 انا ےس صا 0 اب ےہ ںیہن عمو لوبی کوز ےک العر ورم رگ یل وت اب 29

 نا ضل ور يروجون وزر شاو فیداع| یا قلات ناقص ےہ ایٹ تم اشور

 یب د روا ےہ نادر تیذفا داب ےس نم ےک ملاع یی کردا ںیزگرتیالدن '
 ۔ےرکر اکا اکی ا ہد کس ان قم داع یک

 رد ی یک ص کا سیب اب ےک مذاکره ۱
 . ترک ایہ نیل ر ق ی ناش ما

 ہیلع ا لسی ر لوسررچ من اہ اوس ےک سفاک ایا باشت
 ا i اعم تیردح یک( ایم یسک شیدا اوم مت

 لقب عع مو لٹا لوصیفل تیا تم رکن رکے من زی لا
 رےنتیح سا سیل وقس پآے نت جو مت مہ لت ایا اہو ےب تباہ
 فر ی ن ےس سن. مي و کب نب ہد بی مم فیداعا نت ںی لی ےس ا
 تام وه اش ںیم لواو ےک ولی یم ےراب کس بدم اح ویر دارا ۱

 ۱ یب تا ین را قو با طیب
 یر نا نوید قا | قبیل وت ےک ما ماما قلت پن یداع ر ۱

 ۳ ےب... ےک عو
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 م۳
 لسا و ںیم لون لا ےک ماوس تی ثیداعا یری ل وتوج را ا
 ۱ ۔ سم لون ےس غار تاویل اوقا لر بسا

 اینا سری هدست نر جا لینی نیئ ہنس لوت کی ا َن
 سار رز یزاتم سر

 مگاللاو سراغ الا یر سرت لا 7 کن نئ ساک یل اد تلادر کود د

 ریش او سر

 ٩ ریبن کر کس : لفٹ یز تین کلات اگر ما

 تیلور ین کریم شرع یون رقم کے لدا 0
 تربت نت تس ا ترا مای اوو کس یا ےل وت کا( اہ کچ
 ۱ نام خام ر یہا دو ساک اج ایک اب برق کادر انس ار ستم عم

 یی شا یسک باور ا تس غاز رفت ید اما ںیمر سم
 یا ضر هو کے ٹک وہ یو عم ےک ساز سک یس یک فورد لر یا گن
 ںیہ ےہررک علم در ی کرک اپ یمن

 ڈرے رب یت کس ا یس رم وکی اتا نا ےرما مال یگ ر زا هوالع

 ےس ےس ےگ بس ت در مے نو سانتا مات لال 1 فم داما ترم

 ؟ے اتکا انا لقعلا ی رک الھب ںیٹ ٹوٹ
 : سج انو نبض اوو غرض اک ا ےس ین کت حس یرییضت یباع: )کی عدد ()

 لات شو نیوضوم ےک ریضتف یداعا ےس ھا طظ افلاک 1 آ1 ف اوم کیت ڑا
 - نکی سرور فورمو تک موز نوع نی جید کیم ارد ی چاپ رک
  1 عرب تو ل وبقت ےک نم رض یز ےس رکا کی نوا ماما یکے نر یے فیماما
 ۱ رج الط | صو ک عمره یش کک د شب ان اغلا نا ےس وما ماما ےس ںی
 (ںیہن یس اطم ےک تیام کر وا ماما کیو تر یت ےس ںی ےہ اید
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 نک

 و کس ی لب حفر باتکے ہا گھی نیل
 ترس تر می هتک نر

 هر گو نت هاتف | عطف | نا س سی تا یرص رب ےس
 قوم فتا هع اما تاک ترک وگڑلن ا د کم فیض ایا و فی هد
 تیر یسک : کے پال یمن سیر ایی وصولا ترک( نتهسیرات
 ۓیز من انوہ رووا ا سین : وت یک
 اهرم نر ےس لیل یکم و ےک ےس و عوضتوم ےک ٹی یسک

 رد ایکس و رن د تراک سا گی نے رہ یسک نم
 ارم مان نیم هد بد زنند

 ےک سا۷ 7 ات: یردسے جی تک ٹر اک کے نا القا ات
 ۔: ںژ رھپ نیا طظ احد سا ےہ یی انکو ُ

 یک: دو کے تب ایلن ےس لیفت نا
 ۱ تبع را مہ مواد سیم یدع ھی اش

 ۔و انب

 و و ےس ار رک نظام سا

 ق زد ںیہ ناک و مک فیس »فک ےک عا مر
 فش سا ےس فذ یک حجت یک ٹدحر مس تب لنا لیسؤٹسا
 رحم ارد کد ا مانا نس شش ہال وم کے نس سان مزال نیز تاک
 میم مار زی ںی کف ی رب بلطم کد ما ماما تیر
 و بنر یکن یا چس وپ قن کف یرھ دار ےس ہدایزرےس لوت کا

 ی ر ستم ےس ت ج لیلا ےصحے سے

۱ ۳۷ 7 
 7 ۳ لیہ نیک داعا مک سرقت مدار ےس ہدایز یک 2 ترک گرفت فیدماعا لک 1 ۷م
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 بط خپ اپ ں ووو چرم ںوب اکی کا ی داما قلم ےس ضد دا میام یو

. ۳۸ 

 کب سو ثیردع یک ٹک ںیریضناپ ایکن مک ےن دا مو لا کیس سر

 کا مسرو مسکا صر یمن کب التو ریو لت ںیم ولع یونیت ا کس ایا دو

 کا وہ یلص امد ژوجومظظافلا ےک بتک تل نا رص یم تیاور یر سود < لید یک
 ماسک فہ امام نو ںیہن د ہجوم جانگ قنس قلعے تار ورت ا ںیخیددپتک

 راہ فرو اے حا حلص ےس نیم مروا ںاہچ ںی ییدح بلک ع ی

 : وے اف هد یو نیک تابت سا دعا ماا) یکے یر ادخل
 تنگ ۳ لا روا لس لۓ یتع ضمن ١ لقب اکرم ماا

 ساکن اس سبا لند ی ی اخت فید احا کاری لو

 کفن بالی کس ماا ایزو ایرو دایز ےس بس

 ےس ٹو کٹ وم گره لوا بانک که نس اہک روی و عتم
 ۔ سہرا یانگ ا

 م ٹرداحا مي یر ب بلطم انکل وت ا دا ماما ےہ ۳ ما سز

 ےک بما ےن امی ےس تہہ( ںی زب ےک سد ند ںی گاہ تسب تیس یک شید اها

 ۔: ےس اساکں یم ناقت ۷ ! ےن لوس اچ ایکل وک مس یارک و سا
 ملے کی ید ہدایت فدا ا ہہ ا ےہ لا ما

 ےس در لود اقش اور شا ہد (ےہ انس اج اھ اردا رۇس e یک

 نرو یل ںیریچ ت پس ایا سض ےن ھا مارا
 اما ےک سار یہ لس ر تشم تیر ترین ید کا
 ۱ ( ایاز لسا ےب

 | مبادا سج یوو م یہ کس یت شیرینی بلطم اکرم ماما عی ( ۳۳ ئامار
 قوم - هلو ند ل رقم شرم نکرد تراک سو ده
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۳۹ 
 ۱ بت شکر تماما تاجرا

 ے بس ںی ارگ وغ ا ےس تہب اخ با ےک نی
 تیز رضوی نا یر لوس لدا ںدپڑناپہا

 ا انی ر ایشو ےس ںواور توض×روا یی: نکے پسر طي اوا

 - ےڑگں ج امر( له بب ییا ںی اعر آری کوز ست اہ
 رکن ج یک د ںیم انک نک یر هه ای ا رجم اا ےل یا نوٹ
 ےس ںیم ا اظ جا 2 ضن بردا مالم بتی زاذم بکن ل صا

 ۱ وام کم تیت ا ید مچ ماد تست سا کپ ےن ار یک قم

 نون ارت د نیش لصد ا رک وف اعا رت ںی
 ۱ ۔ ںور جوک بیست سبب ںی ب اگلا

 لوک ما ما ےس شف یکے رکا رپ تابش گوش ںیم تیرو اعا مری ره

 حس ی لب طب کش ید آش سری ورت کس ا ان ںیہ کیک کل ار تس اےس
 ری رداعا ںیہ ان کر کبک تحت اجرا کیک اوخلک یرا الشم ںو انک
 دز سرو زس فیداحا را یک اھ تک ای ےہ اوو اک ت بوت اک

 ( هجا اجاب یک ید اح ا یک سیو او
 ۔ ںی درک مک م یب انکے ا سید ام اایک ۳٣
 اکسس لس زا ترا یم یک ف مد احا وضو من نیا حا ازتسس ا تیرصو/تلوم

 ارگ ره نزول رد میم سہ گے ںیم ںی کال چے راہ ماما :ہکے یس
 ۱ ۔ںژ تیام

 جس ٌرسف نوه
 روا لوا س ںوقلعےک نح یو ح! | ۳ مو

 رکو وج یھ د ایز تسرد است کن ا ست جبار ںیک اردا لد اتمی از

 مع یم ں ورم لک اے ل ول مم1 |. بسی ی علاج
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 س
 ایر ےک رک راشا فط وک رز ولا اوا درک تاس

 ۱ ب سرای فح شر ما تانک اجو لم
 ياري ۹ےس ایک یکی ام )تگ تری عهد نیل

 نل ےس نورو او مالح گا تاس عیب د ٩4 وہی ےس نیب" اض نل شمیر اس
 تہ( و ۹)۱ ےس دا رو تم تلکس رم دات یا ری یم اسب
 رای ا راجا ےک ںورٹسوا پس ید مفید کیا ہوے نج یو یاس لویس لیک 1

 ۽ چرم ترا بوش تز کم سو ہیلع شا ییا ین شمیر سیار سای
 یک ارتا ےک نیل تردا بامر انآ نی د <« یب شرم بوض فط یکن یل اردا اجرا
 ( ںی لش ںیہ ا

 دو | یے رش وات « ٹی روح قفل مکے ید درت ےس کس ہل د ب اوج اکت الاوس علا
 ` ۔ںرکنایبرتالقا ےک فید لوصا ءاللم یم سا

 کا نک نایب) روت ل ا لوتس ا ترف فید ع + که ور کلا اید )
 گاس سد و انکی رگتاخ کر مو یم یر لرب تک سایر
 دار ین ولیم پ ےس لا رت ےناجایکل امتسا لئ ڈل اکی ید بج( تب اط کس
 ابتلا یھب ےک ےک ( یب وت اھ ور توتو فیر فر انب یک کلب

 آل امت ےل ےک ںؤلرد تقوا عوف پس ماع تب 0 فرعا و خا اہ
 س یب جا ںژ کر توکل ادذاد لاا بوش دک ہیلع شد را لود یب ران ےہ
 رہن اط ےک زط سا تر خ رکن لو بر (ل ادن او ل یتا دوج ترم ی اتم
 ۳۳3 شیخ نت ںی رنک ده

 لو بوس ضط سو لا یل لوس شید ١ کز ےک نیم (۲)
 یکی جر کف وقوم یب لادن اد لاوقا بوض فرح نو ا2 ات ںی ےک یب وک زر ذی
 سیب ترم مرد وار خوک یر ور سر سرد شیره نلاطم کت الط سار
 ہل ذو لوت ں اتسدا اح ےہ اول شرت مل یل شا یل ا لس ے ہا ےگ
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 رابتعاے ل تے یک ہہ ید کک اکا حر ایفا ےس حالطص ناو اکر شا ام
 ۔ ےہ ل انسا ۓ ےک ںؤلود نرقواردا برف م ےہ ی گیگ را نی ساک

 ےک رحل اد با “نولو “ےک ںیم ہر خر وارٹ )۶ تن ناسارخ( مو

 ربخ 1 لند لوتےک لو شا لشن !لرمرر * وت رد | رفا مز لوق

 لإ

 فالتخ اک نم ںیم ےرا ےک يک رسما فیلتر اداربخ فید
 دا رت یار یک کال تساس ای کال چیک یبدامحام ٠ کر کت لا سا ۔ے ج
 (لادخ اور لاری وتض ےس اسو ہیلع شا لم مکی ںیم دامت سا کوڈ سر اس تفت یک
 غتلر و لم اش یی باس اسد یو تم ےک یر کیا سیم داد عت نا کا وج ں عیش یھب
 نآ هلی اکر اش شیر« لس تیا راد نلرو ےس فیر غرد وک 2 تو قو دا عرب

 ےس اک اور (ہر فط رولر رک یر« کیا دم ےس لدرومسسضرمقمیردا فلم ٹرک
 ےس یا نایک نا رات ت رح ہر ی لع کا کف یبدع سات اس ےک سیم ددا

 کش یار ےہ اند یاس اودا سبوس رپ گد ارور تم ےل او رگ یار روکش در
 رنیحدرتح ثرع سد عیار می سرک تاور شرع کا یلامہے لاک 7

 ال هد زدات یک ںورارے فیمدع ی | ر اعر رووی دا لز رکی ور رات

 دار وک نس ساس رپ نیز تیر ات فیر عر فرح ہل سا  ےپ لا
 7 رر د سما اوز است ےس اا ان رکھ ریل و یل ر وا )ےہ کمی جے

 راهم تیره ظغ اھ کے بکس ره هدر یاد یکم اچ ا سا ہل ۳ رضا یت (۱)

 یاب ٹاس ےک سیا اش ول رول حرط یس اروا سار کد یورو اس هک تر ا
4 ۳-9 2 , 

 ے سی چیک یاد ں س اب تاس ےک ںوددرگاش نا ںد گرا ید یک ےہ ات ایا
 ین باب یش تبا ےہ جج ےیل دوش اےس س روایی یی سید گیر
 سب ۲۷۷ صا ١ ۔ںیکرایردا ی شر ی ایپ پا ےہ اکہ دہر کدو
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 زیر

 ۳ ار شرم سر( ںی 7 اترے اے ا وجزرگل ددتس سر ںاەدرآے س اچ طب

 هی خم ام سد نہا قے ساک ل سار ےہ قو فٹ ید کیا فرم ہد گام ےہ ارگ

 رام کی رم تیس نب مالا فانچ چ ایگداہدوا ےس انشواتیدع سا ےس لورنس ضد رو

 واچ اش ٹیم س الوپ داوود لورم علل ول موسس 3 هسرف فرص: ے

 ںرںوہات شام

 ےس قرار ایردا ل او لاو ےک لی لمر شن | یلص سر بجرب تیت اردا

 میش شنید ۱ لوسر برد ا ےئاھر ارج ی چر کل اعتاد لاوق ا ےک نیب اترو ا بارش اس

 ےک (تیرح فوتو عر مع د فرو برش فز کن عل ا باوا ترس

 (ےا+ایگراش فرح ر جا اوس ہروازے اهب یارک تون دد نس تیب نویی مات

 جادوی بتا یورپ کک روکا دارد یک ویس بس ارت

 - ۱۵ ا بیا بش د

 کے نک ھاں رب تشاد ترک اہ لاعا۷تشاددای نا تتو گل ہد جو مم اف شق نص اح)

 یک سر ب ںی دا بس شه س ایہ یکے کلن کو کل ور گپ ید ای سک رع کو
 روا ےن کوا قفس دروغ هر دلو ر نس کس ایه عابد ہکے ام یکی چت اد کے سا ںی لم

uمردان دا نر مک ریو ے کر مو د ےک فرح لوبقم کے یہ لہ کم اما سارد کر سود  

 ي n وان AE ۷ے رابتعا ےکو کد عام ازح ایمر ول ارگ فی دس یک

 ےس ںیدار دوا تعض رجوی ایمرد ےک ںوشدحس فیحض نیب لو حرط سا را ضع طس تم دب

 رسل ساکت رر ٹرک لس سا ےس او بتا تر ن ات بب تست ےک ہرخد غ اسد اح

 ابجد لع ا دارن ا رسم اساس ین وک یم یا ہک کے اک اور ہیلع یوم اس ےک ر نسم

 دوج کرار یوق کج یکس ا سیرت قرص چ_ از فیش یدار رکن تس یک دد ی دا لول ساو

 ی س انو یت و هد مدن رمد داس ل ودود کف ع یک دن یسک ساوا

 نا سا مد کر ست ر ےس اجو ےس ید ار ادن ردد ای تقی یدار بارون

 ہا ۲۳ ۵۳)
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 رک یرٹا ریل ار اظ هال با
 گرم یک کد تو دا فو نشر ضد کہ کالج ی

 رکے کھر فرد تقی | مکا ارد ل ابتسا ٹیرح اول طس

 ےس آں یر کس یکں گو فاران ے تاج جس 5 امو لاذ ل ت ہد :

 تاک سم گو د دیگ یو ای ںی او تاسروکس تلف ہک
 رک تاس ہد پٹ اہک: سرکہ لام رد | یر ریہ ےس تقیثحرآ

 وک بس نا ےن فیبر اتاط پ سیب ںیہ ویک د گرد 6 رم
 ےہ مسو شا یلص شا لوس 5( ایک قلو اوس ایا ی

 ال اھ اکے نہ مان ماندا تایجت افرا هک تم تھ یل هلی( مام ی )

 لس ام تھ دروب ےس سا ںیم ےک کیا بوی شیر وا جم او ملت ےس ضرر

 وتار ےک یکدا با نارو اک رع یاس کسر هاشم ی دکل ا ےے قوم
 1 روم اسے تس دا رو یر قلب تیم یاس کر شم یھروہزج و حوا
 : ساناز یل ےہ

 من اص ےک ےک اچ نانا ےک نیم ں م ےنترکی کہہ ناسارا مات فر
 لون اما نج ری کک شیره بترو اپ فت او حارکه س ٹیم لوص مک لب ارج ت د
 م ها سد او زلمد | هلع مد | لوس ہٹ تم ایم و تا واچ ی به
 رہاز پکے دورہ ےس ےک لی اسم یی کش . تما یش حم ظن یب قر ین
 ۱ از کیر برم سم

 لواتردا عوبطموآه اچ نیروی کر کنش دا وب و کا کر یا
 ےس ںورنسددای کی ےن فلش یی تیره رک ییاش ےہ وید وکر نوا احمد ساک

 و الوتد قاب ۳ نرم تسرد د نسر د ۱ دنس ا نص" 1 شرم مت ایکن ایب ۱

 لا ءاساد تیم مع چای کت دع اچ ایم کن رصد شف یخ
 2 بر لس ارس ددا تری طب
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 کوک سن ایمیل ؟ن ارم ب ےک فو تبات ریس کتب کا
 رش او لوس ماما فغشداپلاو ج تیر فرا کای مدارک
 املاک وت ضا اک ما ےس ہر لےے ےنرکا توکل وشال 7 ۳2 یخ
 ا لعم سانس سا < تور یک یدع کس ںیم نام پل
 و لوتننج اعم ماتو طح فراق نچ ےک فید اجرک

 : JI eہا ها نے نوک کت سوق ار ید

 س :ایا سض ےک کھ اشا تر یک روا وین کا تام
 ما : ی ےہ تم اپ ا داراب يه کلاس اسکن اھ
 یر ل ارقا کس نیل او ار اه ام فدا | م مان ےس دارت ادا.

 ربا ںی مک تاس ںیتیدص رشوه غور
 ےر نت فردا بیا شرها ت رکی زار: ےس لوگ

 تلقی یراینئانآ سر یو ظفر زوب ضرر سیل اک لعشم
 سر ښا ظص مگر کد ستم می کا 7 ۵ ار

 خپ ا واکس ویی مکن اے س: بار نے لون مے لسأآ
 رٹ کیدا ےسارکب اتا ےس لورم ےک ن نو نس ادالب ےس اشم
 فرم سیره در سیلپرکا بلک | کس لوخم حس رز

 اک تاب ہی ےک هرکی نر وک کس پآ پاس سک مود ای ںیرہفت

 ظفل ہیلو ںیم مین عم ول نما رتی رم
 لوس ںیم نہں ےک لفن لوت سد ےس رسض ںی غم ک سا ےپایآ
 نام اف یه وج ںیم حال ایکن یش منے اناج اہک یھ ک
 حرط سایتی رکن اد نورد عوف رو اد لوس رگگاتس ںیم

 نوعام رجب نوعاذما توعنیو ںی تینا ہیک تی
 یاب ارس ےک لوت ےک ےس ںیم نج اوت اوسر ا هاتف
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 دسر و دس و0 ےا اج ایکاش فیس ںی نوک شکل قا
 سٹاک دل کبار گا ںی کر مسکو اعم علایق سی
 مس تر کی هل صس درد لا

 عوض ے نل وم ضان ےک حالسم ا | شر م
 لرد ےس در کش اک ما تب مسا ہا ا وے کد ۳
 رگ ات ہیک ٹیداع اج یا ےن یراخ کس
 لو تم جزا ےک نو ج یھ ںی وجد مال ریت لا بید كا ییا اپی لب
 یز شیر, الع ید دی ہت وصرنا یز ۓرشر بس ہر ی رها
 ےہ یر ما کچ رسوا تورس نقل نر صرع س بجا

 ترس وزن ارج یک و عج ںی باک
 ںیہ ح لے صا نیا قم ںقم فیل ضو مم ورور فار یش ا مت حالا یاظاع
3 ۳ 

 روا بابتا کٹ یداع | مامی عی پا ا ےئ سس م۱۱ دا ایران ڈا

 سه ایک تا ما ا ا نون یزد ايام
 پاک ےن سم: ہک یہ لوق ےس راقم امور سیم یگں وع

 تر وک سس اہک دایک سیره مین میم عی عاج ا
 نود اوپک شک تسمه ںی تسر تیلو کبک قاب
 سراب ی: کے یس لوقنع مس ماا“( : ابر یزدی ےس ره باز رد

 ۳ لس ضر ما رش مم ۳ ص ڑ ناد ند
 نری حرم یر اب م یزد شت گرد کیا که بم انا" د رنک اسم جا
 رکن سس یر ار وی د رویے بیو مرد ےس ادرک د ل لق اہ پاک نا تلاوت
 1 وک ۱۷۵ص یدابا نر رقم ایف دحل يوداین تہہ و را س

¥ 
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 یر لابی نیک اهدا ریو شید هدر کهن
 ؟ دولت جا ترم بیل ںاہیبز تے ن ںیم: ےہ ادرک رد

 رےہ ام اک نت کیا تک کن

 ۱ ۔: ںی کر ان ظفامح
 ھما ا اکے سر رگ صا مان انس لس م اروا یر انب مار

 اج گر وہی ےس بت ایک )ےل نجس يک م ارتلا

 سوم نرم تیپ یا لو 1ا نرثود نا ریل وتس

 7 ںیہن مم یم لس کد )دره یاس ںوھخ نے اگل

 مل ید وتد ک تس سیل ےس یر ا اف شما کرا ام اتو

 لگن کرک که کا اوج سو ترک نو

 ۲ رب سرو نسبت

 4 بو ےک یم سا تیز طور باتک لازم ۳
 که ٹرک جر ددر یدص بیم کر ان ب انک ہا ےن رای 1

 واکس قو وے ناس ےک یراخ ما تارت لک س ا۔ےس ایک مازتلاد

 ڈالا ںیعس فای وف بے رح رجا نبض ارپح لاو

 تعمد لات ںچ !نب ںیغ یتثدح لاق یدع ندا دیعاتا

 ۱ ںی مر کک بلک. کیک قن ےس ید نا هی درو

 کور لصق ب س ید اخباری ښو رم مرد پڑما

 جررد ضیرص یتا وک ی باک سا پا تس ںی کی ښت رل قل تادر

 سحر پی ت کمد لرد وس ںیم شع کہ اب وچ د مک یک

 ۱. ص شین دما مولعسایفتخا سر ۱١ ص ٹی دح | مولع هام دم |

 e) صهسُ | تم! طووش ۳
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 ےک باک ا ےک ۳ گا ںی رر کره سا شیره الم نین 2 بو

 کا یارک ا کب ردا چ دص ےک رج راک اعا ال وت ری امت ںی دا
 ایت یر غیا مالا جت فل وم شاز یس ےہ ویسی سقم اب شرت
 تو فو ےک ار راچ فرض ںیم ںوچدح کل تاس لو ام ںیم انے یا انا گر

 رز ےک یا مان سیر ازم فرار کال قاب درکع چہ یار امج اپ ٠
 نيم یس( ںی تور کد یی

 ۱ راہے ں گود ال ام ذا ںیہے و وے فلو کے ہہ ںیم ترو کا يقنو شی
 مام 4 رام قر | یشن ایب ےہ فل عر لوہدارم نش کردا ٹی ءالض ےس

 ناس یے کدے وفکر وا لون سال ا موج ےس ےہ ۶ نرو لاقدر 0 اردو

 -۔ے تادا یت ترکی مع اف تب ےس ار یکی یا ام بیک تا
 زگرہ ےس قق یا عقد ور بس یا پیچ ماقمماکن سدا ماتی لاب
 ران کرب یب عاق ام یگ اج یکں یہ

 ھه ٹل ٹو

 0 وت | ہت ید( مولود اسد لو ایگروا را اب بلا
 و ےہ ےترکف پلو ےل اد ضرر

 یھب فرعو ہک و سد (جر را ہداسما) تب کیا نی ضع

 وک روا گیتس اب ہد ےک ترک انفجر ها ن هتک اسم ےک عل

 بلور وک اص مس یک یک ری صر رس سا ےس توپ

 ھے رکا الکل وت لت بدع سام ارگ وضو ع اینا نو 2, درک

 ابا عا ایج لوسا ےن رو | توف یدک ام ) ےس

 اتم هو نکن سوت سارروا مورخه کہ یک عساپ
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 ۔ ےک ےت رکا یارکل وہت( قیقصالب ثیدح یک جارار
 کوس ہراشا توصف لو ںیم شا ےک باک :-

 * ںیریدقم ےک لسی ے ار دا ل وت ؾلتٹکس کیرالبم نیا 7

 هو ےارگ شم یردا زير حب نا كره نیعاطو فرو فلو

 ںیم فک شیره عضو ی اگ شیر از | تلف اوج ےھت ے کاپ گوہر

 ونا کسر وش ف یه شد | یلدا لوستر بت بنز ۷ض١ز تلک ا

 . تسلیم
 لژمدردار اف وے اساس ےک سا وجو ک یه اوج دک ین کیف ہد نیٹ

 6ط یکی رک بدعی وار ےس اوچ اچ ب یه تیادرد ہت از ہدروا سس ورا تے اور ےس

 رس ےن یاد ککے سا اا ایکس ات س ٹیم نع اسد( بکر یو ر

 ہو کام اما یل سيو اڑ حسد اڑ ںی شی نے ردا او ٹوک یک شرم

 ات کید ع ( ن انس نما رپ ےک ست قبر | کر قد ع ریہ کش ایا ھت
 کک ایپ پس ج ایک واں یم ےنرکی وقوک( سا ےہ ےک اکر ٹیرج یکی دار ےل ارے
 فیر ص اردا وچ کت یاور شییرم ے لر لوا تے سا راے امور نیش کت یارک ۱

 تیلاور یک 27 وک وی رد کر اس ےک سا کا ئیدانڈم ےس ساو د ںی ےس کٹ یبا اور یک

 ۔ یون یگ ےاج ٰرکل وبت دب ےک ناو یقین از

 پلے فوصو/ فلم یج ان درک فاد ںیم تیم ناو رک یر یر لر ےیل کب
 ےس کز قف ےک اتار و ظفر قو: تیک ارت ارو ارت زوجہ ام ر

 زدی یه راک راہم نی شا شنی ره شیره نیغاض» زا ہدال

 ےک نا لا ) یم س ںیم فہر سن یع ان( اب جا یک کرام ثشادرکهس اک
 ہدایت ےس هدایت ایی یر ست ذا فل ےس کس اکے نت فنی ج قلم
 ی کیسو یی کن لو تقی قترددس شیره عاشو کو ےہ انسا اک ت مدح کار اف
 ەر شرور ید یل حز کا ڈے ونک اک سبی
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۳۹ 

 هک سیر قم سم[ یز یش شپ ت ایہ ےک تنور
 ۔: ںی تاب ںی لس س کیا ب ےک فومےس ظن اتا

 نم یس یکی ب ییدح وج ارادت کد نیا لا
 تر ایر خاک یب نلاھچپاکف یردح اق

 ینا ےس تا یر شی چو ۳9 رب ارگ معدے و وگرصزر کیا لو ! میر

 ۱ بر قر یک
 گشاد هو ےہ یکل تفت سرم قم لمبے تلو رابع ا شا

 ۱ ۔ےس ںیم ےس راہ ےک کب
 س تراک ںویرظم نو نشے کرا این یاب ٹول ضا ()

 یورو اد یاد سی لرز بس دز بگو ےس (ئز اد | فا رک ۱ لن ما
 ۱ ( وه سرکف مد گا یف کى

 اس تردد 7 ا روا ضر نا تضاد کهن ہیر: لا
 اکر وت سا ہت یہ او یبا یف ےس تقی ٣ ےک ےک گناہ 20 نشر ۱ا

 شیر کت اےک اچ اور یه سل لب هک سا کپ ںی یک طس اف
 ۱ ای رت اسی ٹیم قی اکا ریس ل اجر ےن نو هک سس ںیم

 ہو فرم لار نرم قم ےگ روح موی ےل ےک فارم ما
 تو و اجے قز حر یر ج لاجمشا 29 2 و سموم ا یم یک رات ۱

 ۱ )ےس ر تسر ادد
 قم نسل: یاد مع ار پس اذچ ۱

 ی کر و شم ںی هل نو کز ےک لش ناف
 : ی تم ےہ وکو ےہ ید فیس نر لا ےک

 قا ےک IIA صن ارل | ھا ۱
 ےب ےک باب ںام ہا ےب ےن یاو حم کال
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 و ام ےس وود تب ادارکا عزا ۲ گیوصحم اا مرصتو

CASTE eR E +در  

 یوم ور سل لر ےس : ایک اوعے کرا امن یشادبعیکس اوت

 قاطع نخ ےن ںی پے
 نسل وط | تسر اد نب جرج: اہک نہ ںیمپ کتب هرس بایت

 نا شنا لوم : سل چپ ےس سکو ۳3 تاج. ےن زیاد اس

 ۱ هم یا اسم هر کارا سم لع

 نیازی لوط یاو ع ایمرد ےس مس ےل ع شا لیٹی! لور روا

 لپ ںا 4 شاہ ٹونی جک ںیم دریک ں ویٹو 7 ںی سرکه ان ای

 _ علا بلا جاوید ےن نت الا رکن تر سس نر

 : یاد مایا 27 یتا د کز اد یش تال ردا یا ےہ

 اش رش در سا
 رک ےہ ف ان ور روا زا نیلی ما ريال

 چاره درز ےس انک هدر ان ےس تاک سکی رن

 یل تی حرز اڑ بہتا یھت خب ی را ۲

 | ےس گرام امتناع ےس ںی ساب رتن نیت ٤

 « ور زر ںیم کی با چ انس ےن و (ں ما یر

 DLA یش و ام عیار تم

 قازرل سس ہطساو ےک فی مت ترک 8 ایا "۳2

 ریزد ورا یار
 باک یس ںی وقف ف اص ےس نابز کر اہم اہم سی

 یلص با مهرداد کی اٹ ہو قد اد بانس سی ےک

 همسان کر

۷ 7 ۱ 



 8 یر ےک و

۹ ۰ 
 ا 7 1
۱ ۰ 

 ست

 سیم ےن سم اون سٹ نی نه نا. انی نو
 مل امر گرا ایم ئی ڈا رکے یہ او تار وطن تایاود لاء بس یک ششم

 ےک ترک EI اب ںیم نک رب ےس زنش ال ےگ دانے سد راز سر
 "پس رام یبا کره دای یک سا )

 سابع+ ےل قن ےس رمز ر لا نب لس بار تبر طس ارل ں ہی قم
 ناوارردا ےس راپ انس ےس نابزاکک اب نر ادیب

 . رس کشی رز حل ںیہدوج کم( ےن دم اوت ارد تیره

 اتنے عاد نب بیس نیت قا ترک تے یا,

 ا کرم نقاد یع نیت یاد

 ہیک یک و انس ےس اب عو ۲ک رام اف یول سام کل بتا ڑی دار

 د تستی

 فررع ی راے اسے راہب تدع نادار چپ ںیہ ایم ےس قو ار کرار ن نا خات اح لم

 نار وں ےس ہد اما لب روا انکل ابر ےک تنا ی 27 امان کا روک سر 0/۳

 7 ےک 21 و شرح[ یی ات ا بویر هدف ا

 ترت یک ع حطاگا ےب زور لری ےک سارا ام هه ےک ح سے اپ اپ ےک سانس

 یم ی ا ےک کر اہم ی رضا یر وج ت میلا باک ضر رسا ےس یر مهسا دار

 . پز ےک را ی ول اهواز
 رقبا داد اتکا ۳ ا یی سبت قو ن انس ار 1 ےس د لا ر دز ے ری دانس ا

 (fre یکن ایم ےن سکیم شه ی ےس رت 2 ہے اج ایک اوس ہی یر ےک فیر سی
 راع ںیم کل قت داد کیا اک کرا اہم نیب عد وج نکا ها اج ەر . راج قور
 چی ہا کد ا توت ےک سد اانپ ا PAT اب ٹر ف کیا ساس ےس راہ تب ۱

 سیلومووجو ےک کیف لا ایک لت ےک ربط 8 اور رداد تس امر نی ناچیز دا تش گاہ ارج
 م ٢ ےس ون کے شی غسل
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 ابا یو ر اتس کس ہد اکے کل س اسکف ردح تعاد ےک

 یک کے ہ اسلا تاقوا نعل گم اد شف سیم( لا

 و تاقا ےک ےک صام سر ےس یدار تشیع بلاط

 روا ےہاتدرک تیاور تسرد ےس قد رن یک( ی دارت دو نیب

 مجند رگ اک ا المس ید ار تن رف یک اقرا شه

 ادا مر ےک ڈس کورس, دا بازم ھل اقدار اه اک

 هل یه ملی پا فرھاذہا) “ےہ کروز اند

 انچا مرک س یدرپ به کد دصف ۷ع یکف ید عر این ک
  2چے زمان ۱

 د کسی قن یک اد یے يزخظناح بور

 می تور ار ر را! ند راہ غلق یس اع ترم کی

 ےک قت ها ن ساری ارکر اض مک ےک نکا یره
 سوت نشر فرار نوک حضر ےن ںی تارا کیا ج یک

 رت ؛ نھ ےک اخ ؛ اہک ن یش ین پپ سا ےس درکایکم قا ماد
 با جوک او نام ںیم کا انس نا دوا یر ازز نشا

 مس سگ لوک برج وشو بلک ۱ ۱

 راما خرما نإ تزعج: ایا کے کرابم نیا تر کیک. هر

 تر ےک شی ده ےل ےک ںا:اید بارت ےن ون گڑ ای
 ےک هد واره او - ۱ ۱ ۱

 ورک سیکل ما ےس نت اک ا ےن دف (مر

 ڈویتازبراہےںیم؛ ای بت ایت تنا میهن سی
 ای یکے وی کد | تره ںیم اےس یک صاحثبس ےس

 : مکه وٹس کے دیش تا زا زی بوک
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 روا ا اتا یلتسع فرج لامرد فرح ےک گرام عبث ارجعظئاعا

 ررشنا لڑ س اے مالا اف تل لاق ناب رک مان ا( نلت هتسیریگت وس

  ۱هرکس لام ائ ف صد گا لد کی راہ یا ۶ ےس راض | فقرر ج نلت ڭا

 روا از ا ض کی و یاب لھک رب لر ید فتومس + ترا اا ےس | نس یت

 چیزی ازم ےف رہ یب ےس فیر رم اد فیرعر دا نان ۱

 ١ رعد کول یاد یکن ا" کے پہ یک ار زرہ ی جے تدوم لا قاب
 متانایبےک لعند حرج نا) پا ی رک ل سا ےس روت رد یک ےھت ےک اج ؟ سی

 له عسل ار رد رد غل ا ےک شرع کرام نا کز سس
 یک آه سگی بت ی تایر فہ ید با کار نس کر )تر کت
 پوینت لم یقحا نا یہ فیر لوبق ر تروا تلارم تقارص ںیم فرخ
 ٹر رگ ت فو ام احرار وا ےہ اوج بجاد را یر انکل اھ ٹثییدع سارق

 قد ےس ناچ کا گڑ کی عیش نکا قلت
 2 ناپ ےنرک توتو کک اب نیر شفا دهم ےک سا یک رئابم تبا پس ناشرگیب

 لیصت» برجا ېم اردت تالج ید ابی ٹیص مو ارب ےن ٹی خم ( مس

 ۱ اچ تافل
 د: س وقع ید فیت بنگر ارج (۱)
 رام سر سش: نب 7 مر یر كاس( ار یاب سلوک اا ےکشیدع

 ۔گراہ نما ()ریذ ب
 : اکسس گرد ایه ہہ تدادہ من لبض نیر جام اذا ۳ر

 نرو تشک فیر هدا ےہ نآں یاب ےک رابغ نی یاد

 درا قت ک کا نرخ نیس اسداز همای الا ۱

 نیر ہراھتد وا و لول رگت بش آن ا (ںی شی دص تاور

 نایب حس بات( ار سه 4 انہ یک یتعا تہی اط ر ےک ترے ب سم

toobaa-elibrary.blogspot.com 



(a 

 مت ےک ںیہ اظ ار ظف اح فرص) ےھت ےترکایک

  ۱د ںیم تک نین یی(
 می ےک تدح رم طعام کرز تنا کرا

 رک ےترکایکت مادر یو یحی ےھت اع ےک ہر .

 و کس روس با تس اقبطریس نرم(

 تگ( دی باپ ےک تیدحدر ےک وف ےس لیطلط)ء ےک رقت کرامم نب

 مے ےک ایکن ایب ںی ےس تره لر ےک شر اٹیک ےھت

 جک یم ےرا ےک کرام نیا اهر مر

 گرو رو هم ےک ےک یون سود مای شیخ ےنپا گرامی ن را

 راہب یس س تو او تعاود سیم فرد ری

 ہے ایک تک کر اہم تبا ےن قاش ما فر ۔

 ماع شیره هوا د ےس نا نیا ےک کراہت نور ےراپ ۱

 ای یخ نوک اجدد ایڈ ےس نا کت نصخرب ٹی کردا

  2 ۹تک ل ےک یک (تالاعز نکا بک حرس یورپ :

 ہت تصر ردا امو لع ء ثرح سرما اردک ت ل یک گرابمنبا

 یس ام

 لول شبه تیادرردا فرح توش لا یف تے ک صرف یا کا ت

 ن سوشا ۵ )نسب قد ترا تمرین ےک غور تلق

 اک ۔: کے ر ا اک یہ راب ےک ساروا ےک صا مارکہ ماقم

 ےس فنا فہم یو سس ها حس حج ہک

 لنت لار اه تین ربی امجانتاحج لیتر ترب ق باکو اےس مي امالا (از

 هر ت فیل ۃاوزروا ہیکل سنا رشوت لت 'تیرصو لیلی اپ ایم نیا سیم یف ےک سٹی یکم

 سیگار ےن نامت
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 )4ک ور یو ہا اش ریا ناز ےک لر وبتوک وشرع 7 نارکام ارگ عد ےس

 تر ول تی بم ته ا یک رابع رہ تدان اک لر عآد حر! تاج پید ا سا

 کس ل بلو یطت کما ساردوحخ ئپ ف ارکا در e ج راو ی ںیشیںدعروا

 ےک رکن ایب کی دع نانسی سو ہد کے ا اگل مازلا رپ نج مس ار فلو
 : کس سا ( ېس ض+ ارقار دا )دانی طے

 یار ےن ںوھ کیلو ےترکتیادر نی لک ما[ مارو تر

 سہ معطر وه روم هم( درک اب ے لدرم ودر تاب فان یی حب

 ات سا

 ماما ایل ا تیره فیر کر رک رک وقت یر نب نک ل (۳)

 کک کس نب ںیہن کت قد سس1 یک ور دری فیس جب

 رش ارز ںیم نجہ+ سد تھے سو رپ نسب هدک

 کو ر ےس ےس رکا اہ بب

 نیک ب تر کت ہاشی وہ یب لاوتا ےس ترک نی رم گ یی وا ددالع ےک لاتا نا

 شتاب یاح سا ہک حب جے رہن فار کا اک ا | عی کف رر یسک انا اتنا

 اک تی اود ہو یر وجرد ا ےب نر کہن ناجا دو یکن ا پٹ دای ےس | ایرج س اجر
 ردا السر نایب هورکت دع( انس سرہ رد ےہ تل کشور Pf ابر ك 1

 سیو /نپ فت لرد حرب اردا فرح مارکت دع تما | یک یاب نا
 سلاح ت تالال مات نار ا ١ل مالسدنإٹ فلو کا ایم نیا کس میکس

 یکم ی لب نام ق هلی گیا ایم نیلا یو ٹل ضر
 ! ااجدرر شش تا بز رر و بج سما کت لات روس او یکل قم تراب

 ےہ تابع کر قل کرم مس اقلیم انا تاب اد: تا[ یگ داز ۳

 نایبےنرازہت با تسر دا 20 تعم لات دزنا فدحد
 کاربن ئ۷ ناس “طس و ےک بد تک اب ییعناشس نعلرفی 27

 ہہاحٴم-ءهاناحصہ.اٗاموممەہ(.یہسد



 7خ

 نازل ارگ کراس نب لایک لری... تهی :لاق کنابم نب هل دبع
 جے فاح هک ےب تاجر نیا * تھ ای هنگ ناشلا قهر

 ۔ریداو لا

 بگو تدور اس سس | ىر ەر د نک اردا اد (ھڑولت ر ایگ ا

 نام شرح یاس ترا ہک ارج قل کس ہی( فر روم )بس ےس ار یک راب نب ا

 اہم نب نا ربع ی روطر تشاو اما ےن اد وک( تر اہک رص ) صن سا مال ۷۷ ار فون
 نا کرایه دیعرها ےہ ےن ار یکن ایس قلع یس کرایه نیا ےب ہک یم حب لعت ےک
 تز 7 1 ٹن میلا وک قیاس ل رک هر اج تن وصوم ار ےک فاصوا

 لغا لات 2 ووا نان زا ا نب! نک ناینم یے زط سم ارس اساس کر اند ںیم

 کیر رے وے رک فیس ارروا لت وتر اه 9 سکا الا نا

 ( وب وت ص خود ےہ یر ام یت اب نت
 گرایا گلو ES 2۹ قل قلم تراب اله ریرلس یا هرزاع

 یا تافص هو ںی یہ یھت تیب روا لو ےہ ررکم بن اش یفتضرف ںیلولانبڈیتب

 یک ےس ٹاور سا یر نما ارش ایک ا ۔ںڑیکن ایب ےن کابل ا نبا وج وا

 ۔ےس رب 9 ےس رگ ع رہطساو ےک ار رز رکھے 1س اوج ےہ قو

 ےس نوا نرم ہو ورم ہد گر تب یو يام مب نع نکا

 ددر کت شرع ہدروا ہے 4 ارر نع بک و نیتو لا نع

 ۔ںہےت رگ او ر ےس لویوار یر مش یت و یل ار بغ نعٰیورام

 ےس هی ےن یو ظذ اوچ یہی رت سا ےس کرا ملا نیم ئ ادب یتا یک مز

 ٠ یکے ایک لن ے کرارا نیا دوں ےس داب

 تمارر نعزیمب چل رہ ےک سل لت ےس لولوار ٹیعض هل

 در برج ےس سلات سود از ےب ایچ کں ار ف چن رک
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 ےس یکن ایر قلعت ےک ید ےس سم ما اوج ےہ ےنار یہ و لک اب تست اےک قم
 لاب رک کسی اپ لایکرلر ومی طق ت قیقح وب کس قند تحت

 پد زن ایفون سه ۷ رخ فلم ںیہ ترابع ۱
 تیراپغ ز برگ رم |۹ نریک س  اجارغ )ایلن گرے فلک سد (

(Gm ب گا یک ل ایس سفر | کر قم مان پ کا ارم ا نا 

 ۔ںیم ےر اب ےک بیت حجم د ص ےس موو بستر! نیا

 ز٣ وس ڑی ہا سے لول تی ںی تراک لراس ۳9 ےس د

 دگر رکھ وی اچ اک رج هان ۱
 ت یکم ںی ارس ےک نیر کن ولراک لغ( تاد ا ۓشادر كا: هير

  ۱ےس نا ےل سا ےک سما کت راہ اردو یر لس جی شہ ی ور
 ود زر سم ًُ ت 77

  0مترا را ابطا نیا ید یر[ بل نما نیں ےن ترک کتابی
 ےک بل وک یگ ات رابع س یکے رک

 ) ۳تر ورش خب سیم انک کہ قرت یر الو یکے لو

 یہرپ لقنس ا یں وتم نا ےس السلات واصلا اچ ح اص مع) ری تیار ستر دا ےہ نل
 کس ناب ات کت حج ام قلم ور ار هال (

 دہر یم تام کز و تیم ےن یک ایکن اس ا( قی کین ارزا) نود
 یتا تابع کرم یک سنی کو کس درک تاب بانی کن ر تس بنک
 ہوے رعب ایطق فن ژل بحاصرو | بید | ےییچز فلو رکے یہ نو یلدا جد
 ور وچ هرس و موها ےس فیبر سید کت رابکںسا سمی
 فیر راک و ہا افرا ناھ س سکے سبت یکبار
 ۔ںیر کت راسج کے رگ

 بب ںیم یسک اش کی کت جار کن زوم تہب ےک لس ںیم
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 اکی افمردا رر ظلم ےک تم سرو ی وہ کب پت ضر ےہ لنت تل اس

 هدفی مته فا فلخ قابس» قد ٢کی یر رک سابوجایپنااس

 ےک یش کت عابط ای فیلتر اکسس کد
 م تسژرگ کب تر ابو "×۰

 یا )ا نون شتسر ںونھنو ےک ٢ الا کے کیر لات حد یب کدی نےریم سس یم

 4 fl ار ریل لس اروا ےب ےس ” اےک شیبرع آرا ا

 انربز اا سم رسو اس اپ اگ لا ےس شون یکے نک روا نسب کیا توگو تیر

 یہا )حر شمس ما رکا 72 ںیعڑ ںیم لصت ںی یوتاس پا 72 سیر ےس ای قت اسے

 سکسی ات ں زرد نی 7 دیک ابلوب زد ےن سارک قب ظل سینی

 یی راک وطقل نره ) یو ےک اہ
 ارم ناب ز یکن اد سي کی روح سا وک رضا که ای

 سو قاپ ےس سج کر مو وا ےس سی نال ےیل رادان د اک[ الا ہوا ( مس

 سورو یپاج ما سم مالس ۷ و فوم گر مدا نت ےک سا ےس مالک

fمکس یہ آے ایم عر سار کما اس وک اب ےس سارداز جم قل مرتے  

 یکے یک ہت عاب با سبک ا روا )ےس رژ ع ایل ےک ۱

 مارا لیا ےس وہ ےس کا اد ایل "زاده جاو بتا

 ۔ںژ ےس اچانک مئات ےاد دس اف وا کل خان یا لیک ل ایر ناسا داتا

 یا وتوو کپ یو غد لس دف فلوت رد
 ےس یک کے روم ا ارپ ۲۹۶ ۰ ےن فلو نک سا ۱ ۳1۶

 از ووا رکن شمش نی رروب ات دعا فل دب او
 لح ےک وات مروا ی تخ ںوفک ا برس اپ ےس بیر ۱ے

 ہم وند اےک ی اردا ےک اورم نب کلم ادو ارب زنه بج ت رح ےک يواوم ترطحز ڈا
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 ۔ ےس اپ ترک ت سوغ یہ اسد ا ت زن ی اب نایمرد ےک جاندا

 باب مالک ںیم نا روا ےس اخ رک ںی اد تس جو لکا ر کٹ ل

 جرمن ےن سا ںیم سج ں و ترک لت نایب رکا لا نب فلم دے لا
 ۱ تر

 لوس سود یک اضف ا ٹوھ الہ ےس بسید از ٹول سما

 نت یک عیش ےن وما هری تتح بجا
 شم یل انھن یک سیل ترفح ںیم لباقم کن ور ن | نکے نون رک

 : تیره بال سا انہ

 کوبا تومان داس . تنخالالیلخا نقم تنکرت
 اپ تسود رک الیاشرکیابا

 سیتی اب سیم ام ےک تیپ ده سا شیبده هلو اح ےک کولا ترشح
 تا او٣ ن اید کس راصناد پیرس جام ز) ےب مل یل شا یل رکی ۳

 هم ایانب اب زینت ره دن کات ۱

 عش کت برگ ے کہ نب ےس زاد( ںی حر کولا تز محد یر اسل یا

 دوم سا تر طح کیک یں ی ندد علم تت دح تارق ےس یک

 ۱ ناب مس تر حک سا ےہ
 وک وص لود ت او ابا تیا ہک یک ساو نم کیوں یا

 سس تیمی 2 ادا یکںیشرو ا ےہ یک ل ر وو ہک ےل سا س رر رم ںیہ در ار عموم

 ےک تنر دخ یز تا میس نیک روبی نی مکے پصحآہ و شع ا

 ۳ سا ےک اپ سرک م اپ ے شا رضا ڈ اتا لج ےن رر اخ | توکسسردا)

 رب عوض سیم ل الرو ميز ہہ قفس ےک یر یل یا ںی ماہ سس کود کس چک

 م بس کمال ١ے ثیدحر#ا بزرگ حل ولوو رب

 ریبزل | ته ا ساد تبا ترضع ماه ایم ناوک دح لپ (ا)
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 ےس رو نہا ترطح وا یر رشریعسوآ | رح رس ےس مااا ےس ال تاور ےس
 تاور ےک فٹ رم سا ےس ومرات لری نان رم#ر امت رس ایک باھر
 ( ساک ب اترو اک نی [ حر و | نیز اتے او ےن رک

 بیدار ع یک کا ترنم یلعش لص ال د ںی نرم ید )٤٣۱(
 سبد تر نر ت رطح ےس یر یر ا ےہ ده در کہ نہ ےڈاد رد
 یت تط ھا بنج ترطح دمی تحت لس مادا پس ایک یاد ر ںیم هه
 موال او کر خاور محو ازین ےس ایکس اور نر ےس یکتا

 نا بهار دا ےنر کا ار نب ظفاح ےس ھا مانے نایت اج نم ئل تام
 ےس ایکت باور یک ںی ل و انکی نا یا ےس وری

 تا ۵2 مو لنا لوس کے یہ یوکد اک ا قلع ےک رص »د کل ویمن اب
 ےس یر مے دندان لاَ یسک تدع دوی ارگ ام ایمر ےک یک رضتردا
 دات اتو اتو ےک ںیہ کیسے ںیم شیره بک تل اکک ی دص ا درد(
 : باس اف یی سا داع لس لان اپ یک اد درک ام سره یک وار

 یس اد کد ٹر جوک الع نج ےس عروطوم یدزن ےک فیس مات ترم

 یز تص بکس سرے کش ںیم سا گی که ںیم لا یس نایاب نگ
 نس اب ٹو اک س تے لوح سا لا ملال ارے کارو ےہ

 اره اورد ااو

 تش رم سئاروا ںؤےترکسی اور یوار ریشأ جشیدع ہد سیب تسناورد ق ٦
 ےزاورر مان ارگ اکے ڑادرد ےک یلع ترک سی ےس رک د میس( او رد ےک یخ

 لب 2 لب وضو رس نقشی ی سارق درک
 اکے وپ عروضو هه ٹر ص سا نیمه ظ افحورما هد مک 7 ۶ یڑج نا

 : ےس ای اگل

 ہ+ص ج تنسئا جانم (۱)
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 ڈا

 ےہ تابوت ےک لا ےن شیر ایل ےس ايم یری تیر حرا اک لام زن
 ايک ايب سست ابلا جت رسا 2-2 0
 و ہک( چ ے لص اھ ایکن ت) ےہ

 هک ےڑاددع ےک لم ترس کیلو شا یل نا لوڈ نیا

 گی درک ےز ورد بس بجا اید مکے سرکہ ساوه بس قا

 رت ےل للو ےس ضوز گلم ےس پیوستن نور
 دم 02 یہ رد کر رول ا ترک تیس ؛ یلصشا لون

 ےہ یل ی زعتر رد ےک را تردد مک دره نم یھبو کس

 رش ےڈاوررررا گرد ےن لیکن رک جم اتو ےک ےڑاورد

 رو ان )رکن نار وج وھی زا ا ید نزد 2 یز

 اکے داد رو ںی وج دس شل چ لن رول! تره قاب سا

 ےس کھر ا7 یی ےہ رکی و ہد( بک وک سا یا تن

 شان رک امس ےن اوو بقا طمع اس ایام دیکر ہر قل

 ۱ تی
 : ںیہ ےل یا خا مسا ےک یا

 نی رک ترک وش ح نرم ڈو دد ےس سج نیر ارط و ہا

 دوا 1-0 اهن ایش طز مج مایا ےس 1 جام جلب

fpتیک بم لو هدر 7 تو بد ۳۳۹ قام ایگ  

 ارا ری رفڈڑ رش e رب ترص پس بس موم

 کما درو یک کز ٹ AIA اتم رک من هر ددا

 - قدر رد هزادرد ا ایصتر روا اج نم ےس

 ۔: ںیہ تک عن نیا ارج | تلور بو یکے 3 السا ل زر کلاغ

 ي زا سس جنر جی فیس بتک پر مس مس شرط یم تب ۷
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 فو

 ألا ت اا سرب ایک لوک ںویسایع | رو ا بش البھد ہک

 یک شیداعا ہد تحت ےک یاد ںی یک و ےس ضو کم ےن کل یم 2رواڈ

 71 اچ ڈک سم ا اضٹے ل نولیبت فر لول ےہ روش

 لنت زرد ہت دراز کس ین آج یہ وم سا

 9# اکی ارز طردا تیبا یک وک د از لور ل احر بو یکی یر ام

 رسند دایی ںیم تلیض کس یت شاپ اما شا وچ وکپ آ
 ھس ہہ

 سقما تہ ؛ ماش نج نا هزاره درز 7 اج ں وہ مح یک

 ایڈ یش س تایضن کک یار بک نور کر نوش ست و

 زمین روجوم

 من گر زك ایرو ےک باس شو هام رسول شا یلص رکے یز کے یہ سری میز

 ها ار ی کیا پر اپ تو ار
 نا بی رک نا رک زن اسکیس مد ںیہ ںدیت فواد دید کراں اچ + هیت ف سی
 ےس کا ہد ںی نیک یارک رکو یکم الس | ےہ میس لکل اھک تنا م قر ا اتش اتو اک

 ميس کں ہا, ںی ترو ں ا اک تا ترف نیا یک لس رابعا سارا ےن فلخح

 جا ےب تری مگ اوز اار ضا ے ا مک اعا یس رکی ب کھ پس ےس کسان یک جت

 راد اک ںیہ داداش توپ دوم کو ارز رت

 ار کمک نا شاد عو ای ضعف یک ا(: مر نے لورگد) ہت ی ار

 ےک کرج یتا یک عت ڈی ناروا ت مافن حراحیکس اختر تا ی

 . یا ؟ںیمےر( ےک مو اتا یکم سا یدک ےس ی ایج یو کرا اپ یک ھر

 ںی سس اب ےک ید ا تردد ینگ گردان کت سا ابر یاس( یکے ئل صر یب ہین ہہ یز

 اسوا ںو میدان ارم اہ لا فی نقد باک اھ ساف کج

 ٹیک مس اید روم اس ےک پیس گس اہ تاب یک یم سر اب ےک

 مساوی ےک رش ا ےن لنز ناروا ےس سک تک ر اما
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 ےہ ایل مجرب ےس لدردا
 لپا بھر | بت ےس کچ یک املا تما کس ےہ نک ات یک اس

 یل رکن شعار ونناز سل اضف ےس وایت لور ای لدراد ہے ہا تب سلول

 لک اشا شیلا وے مت نایب لئاشنر ےک می ںیہ ام فی رام او ار

 ۔ےن آں وب ید می جوش خار
 فال اا تارن یکی کر مچ و لس لاو ں ووو ے ںی ں وع کل اعف
 روا جدو سی ےہ فن لولسبتروا لد او من ںی لپ کت
 ےس ۔ ریو ہک لوح ین وہم ںیم باب یک لئاضفر دز (ےیاض ات الف بت

 7 انس اج ایکن یلدا یھب

 بس هدر قران از کیا مع سیا فانا سن 2 ا

 بیک اپ مارد! ت تساس 6 ےس یا را ںیم بی وصد نارصت گل 1 ان شیدا ایر

 تاپ مکس ادویہ ا شر ای ںیم جرح هستی مکس یز اپ لجن ید مد
 ےہ ا اک دیا روا 1 ها 01 9 بس وو ےس اوا

 رج نوش نکات د ی ہجرت یک یل ر ۲ ا وشرح ےب ضا ا لٹا ورک

 7 گیس

 ںی خ ےن اکے ٣ ںوُعرع طنعررا ا ڈرا 2 کر انس شرم ماع

 ازا 3 ام لب نشر اڑ شی ص لوح مز ء90 سو روا

 ےاع یم مسا ےس رت ای ام ایم تس راع | ےس لوٹود تک وا نس کیسا ردا

 E اھا ورکو ر ےع | | )ری ترس ھوردا

 ات لک ے رام بجز سیکل وسط یھب ہیر قو حرج )سیٹ تالا مج ےک ا

 ارت طز تم ںوخ رک اڑی اٹ ےس تک الوپ سا یک شو
 نادر شک ناک انچ ںییت قلعت ےس لار تسراپ ےک شیر احا یملااصودصحخ
 ےن ںویف رکے هرات کز بیع اخ یک ید اھا لعن ےہ لا فی ےک نی
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۳۳ 
 ںیم تسراب کن جسد کات کا یراحی ایک رد ںی فئاصت یا
 ےس بس ںیم ںو کش یر» یر انی ترک ارا دوخ لوم ےک م لم

 قبور ازم سکا ورو شرع ںیم اے باک صد دواید

 ِِ ے بسر اب ماما ںی ےس راب ےک تیم لامر و فیدعر رفلردا ےہ کوے

 عن نادت س اضف ےن را ماما سیم را ا ےہ شورو وار یک
 2ت رج ارم ہر امت اوج گرم یداع هو نوش ادا یس ادویہ او

 دا اڑے نور ود دلایا ایوب رام ےس را ما لت ےس لم

 کر ی ےب ےڑ ےس تسروا ذامم لر ہمت تر یل ان وک ںوم انے
 يه هک ےل ا پڑی ایب ت سرش ےہ بارہا لق برو # تیداح جد ںیم لاف
 ښا تحفے ساولا لت رمد راو ےرراعا م اض ےک رشید ماشا

 باد قت ےن کما یم ںیم ناف کس لایق طه در یت 2 7 تا
 فسفر 2 مات یم ہفیعز الگ: د حرط نا اب بر رگ

 بازم نت | قیاس نو ارا کیا شو یف نا لاج ایسے

 ساي ایک دم منی مان تب کس

 بر یک یک ر دامن کن ےن :تززح زار اسے یارک ایکس تا انا
 سایت کب اج ےب جیتا بک یک اد اکی یل وار ےک اردا 02س

 چا
 اورا مون: باس( اے کیر ا عا زس رہ و خرب ن تو تم اڑ اروا
 2 ےہ سر هل ےک رواہ يلا ٹا سد ر تم ا یر

 شش ےک ی جرم اک ور تر( اہ ایک راک کن یت ںی E ا سر ود یز

 انکل فخر سرسره اج یہ یر وس
 سش سب فلش ےس تیام م ورق زارع برش الی < سگ نکا شو کا "ی یوم

 کس ںی لسن قار ںیم دادیم اا

 ۔ ےس ر اگر میخ تس یکے ےک 6 2 خور لاکر ا
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 اردک یرج ی ۶۷ رس مالس ارج نلری سا ےہ شش 2 ۲ ۱
 بت ےس و ےس دی | يم نیم ما

 ست اب سیزن دن سا یھب فدک یوتن پا اتکا ددا
 تیا لود ہوں ید ںیم ایٹ کن ترور فلا نام
 مارک کو نا سا تمر رموو را ېس ی رک ا۳ ثیرع

 کن مد جم رس تز کہ یہ م اک ےک د لا
 رتچ فرم تا سست ما : کیپ ےل ڈنر الع تاس

 ےہ الم وسواس گی ےن ناز رعد« سیر

 "تر ضنروا س ی کریس لر ی تکی اکا
 تر عین 1-02. تررابع تیره )تہ ایں وتمت ار

 سلب ادات ترک
 نت کس ین انا ہوتے سا هارو ایپ ٹی دم عن ات اذز خا شاکرد تن

 گریه انس( تا ات ارو و ےک شید تار عد بابا ےک سا رد | ثم رح عد کرت
 فط یک اغوکے رد ارد یوم ورم ترم ی اپ ےک بھولا ما لر “ا
 ےک ثرداعا ی لک دا ین تس ساروا ) لب سوگ مم ۱ سوم یم ےس وک اظ سر کب وش

 س ي ر م ی س ت س ج

 لس شون ےنرکس سوم افر ا ںی فل اٹ ترابع یک ف 08 لارو کس اتم رپ ے ںی لس
 مان ماما قارضتسا تاب یی لکت اب عد لغفتس۱- ےہ ایمان عو ہ فییدع ےس ا ےک دارت
 ا عا ںز ماه ۰ص عدلا ١ث ةد ويرش ۶ ںیقحلا ے ا طح الس 3
 + از روا کرک دعا ناروا یر فن رک لیدر کس ت ترس یاو رفع
 میم سس. ها تی نوکر انہا تیز ںی رکی
 ا رو rt رکا ازد رالخےک كررت یا روم هرگز اک شرح تم رکے س 4 ترور سا هل

 رو منوط اوز و ترس ود لخ نوا هرکی یو کریم تس قا زیار مارا اک
 سپ ۴۰۷ قاد
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 نت لوس اڑوچ کب اج یک حار ع ےن فرم ۷ ےک درر تس پے ئر
 ۔ںیہ ےگ بت ےس تارے

 ےس عزز ےک خاک ارد تایر طت گل اس بش کش علا ماہ کے یی جد یک ا

 وتس ڈیزح وبا ماما کس لک ای ےہ بہم علی د ہدایز ےس بس جیم انے اھم
 سراب یلاو ےن اسم تراس شو کک وا داددت یکن ا ی کو مر دا لی لام
 : ما یک اس وال ےس ںوچح سود روا تاچ کم ۶۱ نم زینعدلا رسض

 سهیل ےک سا قم اکا مات ےن ذیل ماما کے اج اکے 1 هه مس لا

 سار اھوا ضل تنسو برگه س علا ماما کینہ ہک ے ںیہ لب وے سار
 مان وم اہ ےھج سارگم ںیہ ےس ا ما( ےس سایق ںیہ تروس کے یس وہ دوم وم ےک شار لوت

 ہفیتحما نییاسم ی متد عین ما| شیره جے ہزالتردا ایر ےس طلا

 دولت سوپ ےک کے فدا ےک س ےہ تاج اہک لاقی رب ا ناب درسال د
 ی نب نداریم مس نادر لخ نب ر ورک اسھت سکس سا ےہ لید کے وورامتعا لا

 بیتی ورک او تال یاب اک فیرع تر ڈیفعوا ما ادا ےہ ایکرجت ےس تی دما مع

 نامے نر هم و مگر تر اعد ضیا لیست رضا شعب لوقت نقد

 لر تس یاس یمنی اگل عاضبا لیت تک مرملونم نا

 کت با اود کند ےل یے ۶ هتیاور تلح ا ند لذ تیں حما یف

 وما عفو نیا رم ایڈ حال سید ت یک ا فا سک تیق اگ ٹر دا
 هو تیصییدخپ یک( جی رسیلر گل صر قق وسط ےک اردا نینمعم شتس نکل ۷٣۷۵

 ہیرا . س یل هس نزد ہک بلط نیا ترص ےہ ںیم ت ر اہم کف زعم ےل ےس سیر

 ور یہ ےک تب ی هتس ےک ےک ۲ ددا وچ ایگ کو رک ایپ پز ی درت شی دستش سس

 رش ا ےک کپ ا کو تہ کیت وتی
 ا ےک نا ےگ اء

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 میرم ارج ی وک وتس سد ہوا ھچک ا دت یک( ترم بتکر یاست | یہ کت یادم
 4 ۳ے لو فور وا رقم لد

 ےس یعروا تسر مح ات اکر ف 1 زینعوا رکے ا تسر ا ےس راشدہ اسلا
 سیر ص یر سرا رپ ترم سج زیمولا کپ ما جرمی ات روا نوا
 ق مسد ہو یکاح آرد. لوپز ید یس اہک حولا کے ہ ناک کے ےل سا ںی
 ںی ےک را درس | ے لریره

۱ 

 ہری گیرد فر اتنا رکی دگر ےک ارت ل وتاکن داد
 لت ںیتائاراغا لار ضلت ورمی وکس ا دونت نور نا ہی ا ےس تا 1 رب

 کہ دیک اپ سس اگه گل کز در مالک اک ی در
 نقل س یکی ور لخ نیا کے هراس ترع کر ما شاد لو تاب لوس انب ںیہ
 رک نور لح کا یش ےک ترقی کں تره ساپ ےک زیمرا ۳ ار ڈا ہوالق۔ ےس سوٹ

 سنے ےس نور نا میپ سی کس نیکی یھ ےک نکے ےس ںیم نیم روم ے اہک
 تر رمت ر تم الخ نہتے سلب ےب لا ا یاب ی ےک دون
 .یتد وچ یب وا۶ م دارین ی تسہم سا اپ ےک ڈیٹا ماما گیج قالب بدو

 .م س نلوم اھ رم 7 ۲

 a | وزو ارم اکل ار جد ۶ اب تفس
 . ںیہ تھکے پک رب تاک

ES 
 تاد باس تی م ا ےکٹ یمرع عضو کے تسال سست سل وت ےک

 رم
۰ 

 نیم امر ےن ںیگول سیم امن سار ان گپ بج اے سیم 7ر

 ہر ےس نرس ہہی عم میس میسر تستی ر سس ےس سیم تر

 ےس جست ےس ےس مس

 میت ہا انک سلیقہ ںی دف کود تفت ی ارس ناتا دل

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 ہد رات ادیکررکرابتخ الخ مرد انا (ںیم نکی الدعس ا ےس تیبا
 ےھت رکل بق ہا حی قو سفر رسم یبا سک
 یہ عل و د راع طوبضم اکیس اھت بے تشہد بانک کس بم

 هول غ ےک سا( ور تیره اب تب تیک وتو ول سا بکس

 ناگ نا ںیم لد خن یک رگ ے اج ےن اب اسد اکا یر
 یک | نیک مار لالع ڈا نم رس د تیارو ار تی رر جت

 ار اوت بن تازنمورراق ہو یکن ز ر دا٥ ترفد این

 a اب قوم اَب تدع دن کن کل نا
 اس آر الغ ےس تاں ہد مز ا کیس

 _ ڈنر ہے کس برو چا ترمد بی چک اسد
 ۹7 دہ کت نگ رپ د رد سیو زر ء المصل رو ا ےک

 اس مک ی ایدہ ار ےترکرتغایدرر

 يا رار (یط ہار زاروا)ےترکابک ین فر برا ِِ

 ناف ترس تستر و ےرگکمتز و. ےھت رکے 1

 کک ےب
 کک ا تم گن )هوم زا ےس (ںو ول ار

 مصر لا ےب ام( رپ د لو ہک تی ا ہو چار ےس

 نمد کاتن اید روپ اول ول ےھ تہب ے مرافزواجتنم

 ناش قلا لس هو

 سنا سکه واقع ید تر نیو یش تم ںیم کن رر

 سہ یو طس شکن ودیر کل وتا ا کرل برگ
 كارب ااه اورد اسلا کیا اک یب ےتیرص ےن 7 وما ےل ےک مم

 ہد ےس زادرد ےک فدح یس جام و ھک یو وتس اسس

toobaa-elibrary.blogspot.com 
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 افر حروا یر رخ ا اروا گیر لو ل ۳۸

 لک کے جج اک سا ۔ ےس رد سه اف لب

 یوم سلف شور تک ما یف عون سیم

0 
 ہو هری س چار نانا ۷ قو الع ناس هی از فلحخو فلس

 4 تیم لس ار قالس شک راک روا تب لادن
 هوا اےک ےس ین صوک یں لوس | یو اور ےب | ترسب اک لوصا ےس

 مس ترنسو پارک للود اوج ےرآز ص ضر دا ےگ می اڑ دل ےک 6i یزلسرر
 لورتخا لرٹود نا مو ہک جہ تزاوج ی سس کس کی سک د ردا وو تالف ےس تاطت یک

 ۔ ےس د راصرت وک( روح ار ند ہر نس ی ےک در تک
 ہ: ںیہ نگ شب ںوومدرگلد عو یاب ںی ےک «لوص ہیلع نفس سا
 لعب ټو اج اد تای ره ر صرصت کت یرعد ناک تلکس مورا یا ۹

 یر جار 7 سا یک بین آر وا )لس م بکر اف رب را تافل ترتر

 یکم رح اظ وی کر الغ ماتا ںیہن وک س ایت یزید ںیہ اتا فا سیف
 ۔ےہ کک ۲ شیره اجر نوکر شیب ےس

 ےس شیداع او تاب آمر نین کٹ رو د ناس کک اکے رگ سرا ٢۸

 وک تام یک اکا شریر دل نی ماکے یکن وی ےل ےک ےک کا شرت

 تز باک( ںی رخ | هکر اک ) گرا بانج بس اھ نرکش شل 3
 دوا برش ح ےہ کم اع یک اکا سزا ب م کیک ساتھ اھت اس ےک
 وخ ارواب ورک تنوع ںی درکس اف ماع( ران یکم کت لغ یار
 رواں یقتوقالطا مو سیر ت افر امن رج ہے تک یر ص شام ایما وس
 ی اکرام یو ت اد دو! تلاش ےک شوضو کت.

 ۱ بو نیم نی نزن ماه ےک کن رک
toob ا 7 gspot.com 
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 تاع ترا ےر یی سیب نیر ےک ن کد مارک
 نک اے ند یے فرح سک ںیم باعیتسا ےک فٹ یر ھو تشروا س ست رز فا یو
 یورض ی اروا ےہ اج ایرظن ن راح اروا بار زس سادا رت ےک سا روا

 رور لک تک “ےس ار لبا سس ٦ دکر کود گز تا
 لردع ںی قن اکا کیپ نفت یک سگی کدو تک" تی لہ ی
 را یدو زفر دا مال سی اہ ے بس نا گام ایک رن ام وکے رک انا ےس
 یک یھ ءاصقتسار ا ۱ میگن نشد اد 2و اما ایده مت ۱ ہدرگے ہ ر

 عسیگءچ اتم دذ نی دیجر دا شش
 ۱ - ایکی سن لوقریاکی ضش ماما ںیم مع !تایبعماج بازی نیا ےس ادب یا

 ہدیہ اج ےل ےس خیس( سرد کل هد مایک یک
 هو وی تت کا کد ساز ےک منا 04

  تنس یوں یم شا بات میک بد هدست
 . سستی لوصا مح ساید ۷1 ںیم ا لس

 رزم دد یز ره گی وش اا عزف بتن تب کت رس نیرو ق کف ید کد تقی هلم
 قق مردع رکو منا ےن فعل نیا ےک لار. - سد ترک
 ۱ تانک م کیپ سود ےنالہکف مدع لاردا نین ہد یر ربة اوال بد ع اصاب اور مو
 بل کت نه قذر دا تج الصد تیا ا ہا ےھت هرگز قا سمت کردے ےک
 ےک لا ان رول رکات اساس اںیرک رم ردد ارم ات نا یم سم اروا ایلےس پاک

 سوت ایک نیو سا یہ مدا نیو اح لان اوروا ےس ںیروور تود ےک ندا

 ها اٹ نت و تحت و دعو ہک -

tooad-elibrary.blogspot.com 



 ما

 یر کردا ) اتم رتا پال وا رک ککے ڈس یک رن سما رکا
 رگ س حاجی ےک )بلوک صدا یم تیم, تنس یل و ےک سامی اچ
 ۳ لی ۲ےس اچانک ویر تط کس سا ایسا ا مکس دن ا )ركزو د باا

 سس سرک کری ارج 1 ل وص ےک نا نڑارود ےک ٹک فلس ناروار مملرا ا

 ۳ رب رکن ایی سا ساب
 ےک ست طور ۱ ارو تاج قا ۲ ۳

 نوک تس ا ا | ییاض تم ترک
 گل سس تیر هرکه رخ ےک تلقفخ ود تگ یم اض اے نه ناسا ما ی

 روا لو نمی متی تین شست ہو کب چپ سود و ںیم شیره د نارد کد ایک
 ےس لس العاب لوپ مداصتمےریماقم عر او معا ےک سارو ۲عرر گیر عمل

 . هک 1 اچ تورس ورو وک وم

 یجب ار ےہ ہد تر کن آسم ءںرمو ا تلاض تمہکح انا

 تلاش راهم اه دجو ق !اهطتتلی
 ۱ . عسل از نایب یی تفصیلی دن دن اے اترا
 جلد تاب با وجر وإ رپ نت روا هو وعش لو فلا نوعمسب

 .a 7 هی لس ۱ ہنئسح)إ

 1 نا ےھت نو ربع این عکس نور سوو ےس رکے یکی شداد وا

 ےہ ار یک کی ومعم مس ہیلو شد لس رک ےہ ایکو ان سچے اظ عاوڑد[ ںیم گلد
 نکل پا دار ےترکیل بتا سیٹ نوت تشکر رپ سادصقم کل ممعز طر ما
 . نیوز تلانت ک ر ساتم تیار شس وجوہ نم رح لوک

 ۳ کس قبور اڑ ام لوص مرا

 ۰.۰ ۰۰۰.«تیلش ررتما لپ ےہ اتل عیرشانقت نم عرش
 روا ارض گچ تک کت یر تیل ےس را توس وا ها هما ا



f4r 

 ےک رب شیپ اردا ضاثح ا یسکالب ےن وہی ےک سا مکر یغ نماتنلع
 روم ایکن انب ماس ےر اچ کس سا ےس دانا و و چ وے
 یرعوپ ےدی ار کر رام ترضحں یم انا تارا
 تك ور دد اپ (نیداکادخ) سس فر کری اول نحو 2 یا یل و یع وخلب و دق

 لقن تای اور لئ ارسا) ےس لئ سس قرد ا چ کز چجرحالو لج ]رسا یب نع
 ٦7 3 4 #2 3ج سٹ ورؤ/ںیضصںرظ

3 
 دیس رت ےک قیر لا نی بلا رو رگ یا ظفاع

 هرکس راق ت یاو لٹا سا ےس لورا یب سل
 نب ےن پآں یاد نا کس یدد الم مسا (ھ با تذاجاد
 روز م ےس حب کیک ن اروا ےس ر کل ویت اد کل سا

 یا ےن( صدای روا بس یک د تاج يه ےک
2 

 ین پهن بیپ ده ید رد امامت س1 ںیم اکا
 ارم رت ایگ دد ,تسرن ےہ یوو اروا« ےس ہشام سا
 تادق او کت رہ ںیم دادن لس نباید ید تڈ ایا
 کرک ا ین ناں ای مس بارقا) ےن رسی

 ےس

 یا در ےک ےس ضر له تر کا دا کٹس کی یت وب کرک اول ہی سوم ت میرسه رگ سرش ےن پا ]رخ ہلا ۷ست ا سا رت لو لیگ سند ددا ےگ ہہ طیضش م اکا تست یش بی شور یر رم بج قت ید شد کسی شہ ےہ را خیر رکن اچ التب ںیم درس اٹ اوج د سط ےس رور یر اک اےک هکر ول حال
 5 مود. . چ نوف اطار یو ناس ردا لنت ےس کرب یک( سک ہل : شر لس ںابزلا سخت اج کی د ےس و افا ےگ



۳-۳ 

 يراد راش کک ای مد دا) يرکل صام تری ن اسم

 ںی ےل تنل اک کی مار نا ا احر ین ےہ كا

 رها گان نزد ےک نا دار( تاور لت لا دد شرس اد

 e تالادا یل اں | ےانرک تنہا ےس

 رادصتحاب ۔ سمارٹ مزہ انکل کھا ےہ اد
 تا ادر ما سا ےس ترک ا ےس تہ روا اپحا بوتے سام انچ

 قلا وا وتاج تر سا لب سیف کم تس تایلیار سرت لک کلن
 - ی لوقن ےس نوبت سر رک یو رل ےس تو یاش نا اکی ک

 ےت لوفالس رسد کل وکو ایکس من یت رک ئاقح نا
 نی نکس لصا یک ج ساید زن کاپ وکن ب اھم عا ےہ تظعوروا تلع

 رس ہں ( ںیم اساس ےک شرع عی ب س دے مالا زف فور مر

 ےہ دابن وک اد تبس لسا ےب لا ہد  ہچسای انہی وصن اینو دا) ےہ یک شکوک طی
 مترو لنز هی یب انک السا یر سل ےس سا سیل رک رب ایل سذ ردا
 ۔ےہ تو ورت ی تاعدا سا ےک تام ےس نج ںی ری کرک

 ناک اض وز یورو لاو السا لو غ فلت لر ات ےس چے لب

 گان تو لوی ات اد تج اروا ارا ی نہا ےک تی شان کیی تک کد ید ت توخ مہ انہ هل

 ر ددا صا وو تن ورم ںی ال او تکو الع یت دوا ال اس تر وص کٹ ی داع | ےس

 8 ام کتیداعا وآی رایاد یلئارسا یک وا لولدوم الپ تردا ېس زاس س ل کشی ن وقدم رگ اضم
 ثیداصا ڈرا قم اد اکے هک نجر سوگ روا ت اض ورغم ناقض تپه انہ ی ۔ 7 ۰ a جس

 ےانلاڈ ےک ر یت ےک دالا تب نو کر ںیم بلع ہلا لبصیر فوس ی
 تن شر وم سر کاتب a LL ین رک لام ۱۲ ںیٹروا

 ال تور تاسف ی ضف زن ترت صا ےک ات نان گرگ مت تک خر
 سپ ںی یز



ef" 

 دن فلم کل ھر ںیہ دک ساس آشا اوایکرواز گدا ات سرچ کف سگ
 وکں وکو ہک او ات رکی و ےنےنیر من اتری اس ےک یخ پ تسد ب کس ل وی
 گروپ نکنم باشن بسر

 یورو ےس رپ ۷+ و م م لس ١ رخ فلو و
 روبرو لاج ےن تیک" کل رفت د رر بء الخ ر شدہ نیب تعا
 نو برد ايد مکر ست ہک سکی قلت انک کاایک ےس ھے یر اون ری
 نرخ انچ ےس ںی نل رود تبسن کے و شوش ی
 اک ں رکو ی مامور جر ےس( یر یتد سرما
 یری ترکی سا ی کہ اھ اتم اک ایگ
 (ے اس نوک روا درد عرب سی وات

 4 ںیزاسق پف هوره ےک سنا
 و بسر ېر کیر ات ارت تیدعنرتاهزآ اعرب
 ےل وراپ ایڈ ایدز اہے لر وتو ارگ اکا اوو

 وشو یز اگل مزد اھ اک سیا یکے ںوھتُ یا
 رشید اد ورد ںیہ اش باز ںوکڑلےس دعب ترغدداا

 “ےک رہ ے
 روا ارآ نادم ےن ت دم ا کے گیل ارت نم امور عن معاف تام
 هوس ترم ےڑبے بیا ےل ےس بس ںیم نارد | تساف اره لی ا ںورمالت ادا یمن
 اینک قزت/ تک سر اتارا یره نیا کد لس ازم ےل ۔ےت یت اٹ مانا
 بر ونک کد سنا حالم ےل ےک لییعفن ےہ ال ترس تنم یروپ سر ایا یی اساسا بست اروا ا



 6ےس اإ ى

 ںہ ننتےسوط سا شرم ارو |سلا اعرب ےک ل اردا نیلام م

 لکا مادی | ےس ٹردح عضو روا روم ںی لد ر ع د اتل اب ےس لی قو جرچ) باھ مک
 کتا ےس ناف اد اما ساره ققرد اوز شموو مینا لرتما راز, ےس تاصر کا

 ۔ ےہ (یریقعد فورمو رو ںیم ں فالس يبرد تست اوایل
 س ےس رجد یک نرخ ندید نہا فلو ک السا اھ نل

 نکن ا ںیرہشد کنجی یممں ین ےس راپ ےس مقاو تقیتحس برگه شام فط اک سش

 : ھا یز
 ۔ ےک ترا ووت یو غو لس دال د
 میز باک را ار ایک سنے ن بسر هتس الت لوداع رپ ام ےن فیس نا نکا

 ۱ ںیہ ںیہن
 اک آلا ناوضم ملات بدر کت رتن م کا

 من تلارع

 4 1 یک و کو یل صا هیلرصدروا بر

 ےک ھچےہایکی یک ھجاس ےس ریال ایموود( کل رعد چرے فردع نر را ش ہا

 ۔ ےہ ایکو اسے ں ور
 دوتا بوق ر کش تر ای۶ کا یگ لا ما | هو ں تو ےس ےروڑف لاتیلاددا 4 ص ما ےس ۲

 (ںوسرلل ازخ مدارک راد هایم ںیم ےراپ ےہ ( تلادع لر ات ںوکو نج
 (اگکیز باگ اج ںی سا سر تهوع اعطت ےس سمن اے ور هک ثمره هد
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 تزعصامرب اض بر جپب ےہ ںیہ شف اروم لتعم لر بم کے شارنا

 ۔ںیہ ےئروہےے او ےن رک اج علت مایل اتم رشدی
 ۰ ب تک یبا مچ

 مرد لکا ) لررع باما مات ٹیوٹ ن ےک تبع او تسال

 ۱ ۔ںژ دل
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 تو

 هو )سا رد

 لک ن وجے راح نار ب سٹ ل درع اک ید | زوم

 ۔ هبسوورردرواد ی طفل بک بے
 و لپ ےس از رب ےک سا

 : کے وک دی ےک اردا تت اتم ایچ یکن اء ےہ ےک وقتا

 بس اب س ہے انک ی کس نج ترک ویو او تم
 الد عا یر تی سوک ولا ت ھت ےن ہاکی اوم

 تیپ یوا هد ساک لک یر إ ےک تلادع یاس ںوگوکں جو ےن پاک
 تیبا یک اھ ی عج صا ہے اس اج ےرامبخ اےک تان ایم ضار ا سايس اج یی گر
 فر سبب عن شیری رم اردا ٹیسدع نت انا ہی پڑ تر رود وم ےل ےک
 بن هک یخ اذا ےک یلپ و فلم دو

 هاو ید اہ تعامج رسوم کا ل نیا

 زایتاد زرا ے اج وکں شد وا ی / روا هتسرآت است و کا

 قم اعتماد یا مک رباط

 : ےہ کک طاش د لست اک لو سر

 کزن بز تک لودع یخ اتات صخ شرح نیر شکر
 ( مت نفع سر جم یک کرا یل ا ںی

 ین شکر ےک لا ار ےس ںی مجلس یک ےس اع کیا یے نیس + اطلاع
 گز هم ءو اوور برع 1 2f جیپ قاع سکے 1 )رس تب ںیہ ےس ےس
 ماارکلاع یت کد یک ےس ترابخ سکا کا یار ما ا ںی اساس سا فل وک ےب تاب

 تپل ورم ےک یاو کن جت املخز کنش یی وع کر سردا فاسو افلا ےک یل از
 سس

 ۳۳۳۳۳ کف یدک ا مولعراتنخا اار
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 د پڑ تک وو ےہ عااجاددا تاغا ےس دوطی کر
 خانے ا _ قول ناس مس سرما رب سو دی روا

 ںی لھ دعہ اھم اتے مات کپ یی یو نفس (
 رک دت یلھگی کل د وعد اہدرم ےب ناا ےک فلا تہ ہند پآ

 هد زر ات تیس ر یکی رقت او ےل درام

  ۳۹ ۱رپ یسا ترم غ مالسم ا فلو رے سر
 رم سم کج تک
 طی سودا مبدا کاری اینپ کل طا عابدی فلت وک سا »میخ
 ریتم یاس ایا سد والس وجاک سارا ان او سرت رام الا ترم

 نیر هک سا نوک ؤارضزر مر ب۷۹۵ ص د ام ام یک ین ٦
 قفس ے ود کک دان ےہ ا یکدم لع اسی
 جت لب قم ےک باھ عسر سود شوک شی ددا ےھت رگایک

  ۱.ھ ےترکادر شاد نتا

 نہ ساب ورع وکی اع ا تیره نت ان تی هتک رک پس دصقح اک ارد زہ کا
 قلضم کل در (ریروٹوک) قالط لا یل ام کپ رر کی اش وا سرکس مع فتو اے

 یر سنن کب فو کشک ایک مدد کا ٹر اکرام اپس یراق
 وم ترس تسسوخو سا ےن توک ےھت ےس رای ایک عن درپے ۔ سود اردا ےج

 ..۔ںی کیچ ید
 دقت حرج ہریرہ ولا تح حرام تطحروا نسخ عبا ترق ںد ےہ

 ( 2ٹوک ٹاس ےس ن | برکه هم یس حرز یب ےس سا ئایباکںس جس لم زم کرا ضم

  EEاساور لیل در قاس س | دورت ی اج یکی ای شی

E 

 ) )۳اا (شیرت اورجنایمرد ےک ست ارور تیرفح
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 کن ہم تک ارس ل لد ںیم رت یل الرتس: ےک تلخ ےس ںولیلد لو الا ۓ
 ۱ ساید یاسر ا یک رنز کن لک اب یو راک لوم

 با یی قمه را کس شیلا چکے رسد سیا رات ال )١(
 مایار ب ےس فنب است یکں عیش یل افر وا وفا ترم تد ٤ہ س یاد دایی
 تان 77213 یل قن فکر بیگ و مامتن ا ےس یل ر طح لو نهج
 لک بوت بکن ارد ۱ 1 یردیایل اگے یکم بسم اے لم تن کرا یک
 ے تاپ اوت نیک یں وتسپ ضر نا اوت اهر فا اکو نا“ چاک وکروار ےہارک
 نیت یک مالا مکس نزاع اٹ یم وفاداری ول اووے نا ا او کا
 کل س ںیہ و وچو لو ےس یاداف کر نس ےک تک بتحس ا ۔ رک کش سی یف اھچ یکے رسد کیا اب ںیم اکے علی لاک بکس ےرسود کیا دد ہک فرج اب شاد 0
 ارصت یک ۱ 7 انس غیر رکے ل یے رسوو لای ف وکی یک حکام یو لام اکر اص
 سرەدریردا ان اک ںیہ شو کیش ارد ںی فا ےک یوارسا سلوک سارداارک
 ےس نورت سا ی مرکب وس بتا لکا در لو شا یش لد وکٹ رح
 ںی ساس یا ب ۔ یہ گی کف کسب سا کت کے ت اور سر ها
 ۱ ۔: ںی ےگیرکل کل وی سا ترفح

 ات تک سہ و یارک اسر سدد لا ا کے ںیم ما
 4 شرافت اک پن انتی رفح اا

 کھ ا ٹا لوس يشرع یب کا فس مکے ںی تاب
 ہو لوم رہا یاس کلب اینک
 . 22تا ای نبض کم
 اس سس سس ست سس

 کرم مدد ےرم دد أن کس چن پہ ٹیرع ہد یاعلی ت اطا ٤ ترص وشل هم
 ۹ ۱ ۶7۶ ۲ ںی کی ان ب اا جک یار کیش لا لر

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۳45 

 ایوب س وو کک 201 ایکس ول رود یکے اپ تالت تان اس كا

 ےس اقر ےہ ارگ ہک سا یت لو : ضم یکددرت ای سو کٹی کر هرز ںیہ سما ہک

 نرگس ار قرص کرنے باح گی ردا اتن ای ار نن کر (کد نب ہک 7 قر علا یر

 نیلا نشلاسر اب یکی رسی اروا« اات فسا اک اردن گی یا« یکم قم سیل مت

 ۳۹ و ماقم راد لس توایسس اجر کہ ےس ںیم لر او ۓئال راسا یه بسر

 تگ بیک زن ررتعتق کن درد تم ںاانار یہ

 تا | تریاک ل ولی لوک لوا
 وتر او ریس اع تمر دا س ابع نہا

 چر رھ یا لح نان سیما هر رول ياد اکسس ایک هرس
 ۱ ۱ یر وس هلو تم

 باطل یو لرگتسار یک ا یا اد ےن رکن ای فیدح اکر اح رتل پد (۳)
 نت 1 رکی یھ قلمی تنسان ونک قسم بس هراس تا یگ تک لاو واک

 وا طرد ا ۓایکب لط ہرآے نون قر مریلا تزدحم کک

 ایر یس یب تدار يسود ب ےن تاز لود نا ۔ ای کب لطف و ارس یرشا

 روا اھل و کت اح ؤاود نا نر کل قوا مدعا بلط تد شیدا ےہا کیل ہقوک

 تام نا وا ایک پف الخ هک وا ےن ںوھقا کراتو ڈا ت ب ہدالع ےس ق اوم عام ص اخ
 رک جد اط اا امہ ا ںی فرد ص ل وق وکں فاسد لمس اے أس تماکت ازوح ل | یک سم

 ۱ اھت انید امتی
 نک 7 ارس فرم تہ اور یک رسا یا تحت لم

 د ںی ےتایرف ں وطفل ت اص ےس ینا ہد گی اھ لاد ام

 دادن نیا ےک فیده یو یش شا لسی ا لو تيم او ۱

 گلد اب صقار( ےک رگ بلط بارسا ےس ںی

 هفت اور سدح یکم کے لع تا یلص نما ل وسر یقین
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 اج وم ی ریپ

  20س ےک ۲ ترنج جد اذیت اور سس کس یم
 ایگراخارت سگ یرشا ی “ولا تفنگ شوک احا روا یا رود سا ےس لود دور لز ط

 تک وا یت کا کی اچ ار -

 تات ریع ےل ےکں ویجاھ یس مل شا شا لو زسا

 ۔ ۱

 نا اف تک سیل لو یک تابار کی گشخارازردا عضب دش ای ارد ارز
 یار ناک  pr۔اھتڑ لوم ماعاک ا اھت 7.7س هوا ایکرا تف الز

 ) ۳لم لت ےک سا یر ایا وہ شدم و تیر اف ےن تح(

 و ںژنھکر پہ م فض توصرم

  ۱ور ہد ہی لاش بیگز سم  EEسقط فوج

 یی زطررا یی د تاط وکی! هر و ےس ناک یدو ےس
 تفند از ےک تحرک ا ےن م کربلا لکم رکات کد
 ےک مو نا تا زر اد ںی( نگو ج کس ضا اردا
 نسیم وا ہد وادا اع ںی ام
 مع پک ےک تروا اھ ادرک درب کادر سا کا

 کس ویک یا زس یک تضاد تگ +
 دا ر یا ےس س اوب ! ںیکپ اد ٹو اپ بستم نی یک

 ےہ کل ویک( ہد اچ اک کک
 مح طط انی ےن رک یاو ےس فرب ص رسا یھب نشین اھ تیزر

 مقر س ہن یس اد: اھت اہک

۳ 
 رر تورو روس یل مے ء ءارتتروا ا بید مدیر تیم

 نو 2 اچ کٹ حس ڈو تل .
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 ۱ ۲۸آ

 ےرگکزمغا ماا ےس ارو )سی تساز دم یک قیواعار ےس مال بام: لر 5

 .اھت ب ارم قز اروا ےک گرو تلخ تہہ

 ںی مٹا یاس یک پات کت الاع ںیدفم ےک سارباس ےک ست کش
 ری ساو ا اتیدرک ایب ل اک ماع یک ٹاس ےک ںوگوارک ا ہو ےک تای ام

 ںیم نوک سار کس خرا ہں ق اج نب تع ی فروا یمام علاخ یک اید ےک باحص
 اک شب ا ےس بکا Af سا یاد ناقح طے بن تب شر ګل

 شک رص سا ان یک ساروا امت یار د شرع ان رکی صیاد اچ لعت ئ رک
 ترم ی رکی اسیر وا »راز یم قاس ےک تالا ا1 )ای سو رگ اسے بنا 0

 سض پل ہک سجاتدرات ںی اس ےک ارج شده لا هدر گن ای
 رکا ام سد تارک ایب ٹیم سا یی کا جرع سا ات ملت ته تالا
 ںی ےنرک یاد ر ےک ٹی اک اوس ا لاین ےک کر ار سر وا رک ایپ ع) یریدد

 کد ها یک مس اروا ایچ ایک یا در مات اگ یر ای یگ لوک اپس ایک د
 ےررد ےک ناھ یا ای ےس ده ےررسود با ےک ہبا 7تا اور اش ماهر اچ

 تو فک ی کیہ و قارصمردا اش اک بس نا ںی ر رم ختم ےس لس ئی لف یکی یم
 ںیم سو مت یک ےگ ول فٹ وھی بیم ےرسود بار صق دا یس ےس

 ۳7 ےہ یر لوب یدین "اف اهر رضح (یشتیاورساز 1 مد ۱ ۳٢

 ںی ںارم بزار ا لم ےرڑب ےب ےہ ںی یوں یہاں: بارک یک سک کشیدم
 فی عرب نام بس سج کس لم ںیہ امک کر اک د ف ا یہ فود ها یو
 "شيا افلا ےک گی حس ما ا دوبار فرح بیت ےک اس ےک الا نا

 کان اذدا نا یبا ہری سی ںو اکی لوص) شب اپ چیکار
 زکر اس یی تر ضا چدر رزم تہ ما تق ددص یاس
 ترک لص )تیا ور ے ںی ےک کلام ےس یک اسبق اس کس افلا نلا تیا و رہی ھھ اس
 فر موج روت تاس ےک ا افلا یہ آلہ یل ر چو قاطع اس ےک نافلا ےک تیک ا
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 م٢۲

 ۱ تیش ما تلقفحا طب وم ںیم لوا اک ام یک
 از فلومےس مال ای لس دره ءےیڑوگک چپ لغ کار سا

 ےن قت اس ےک ےس تب نک تق لاص سقف ناو شیری ےس یر ید هد
 ۲ يک یم یخ ا ما ےک

 رزم یک توش مس ضرر ۱ رک و عرش دوم ال وک ال 20 یوُر

 تند م۲۷تیادر یاو تری نکا تک دص روید عرش کی در ماما ےب و
 کیت دوم صت ہیں اد تیک ت جام کت وخلا ماس عرش ب جرو اھ د کک

 وصل سیر سفیرع سادج هر فنصم ےک شوت سم

 س مو ےہ گل تن ق د ایز کت ی لک اتق لصا « هتس

 ۱ ۔ےہ ںیہندوجوم
 سہ بانک گیرم تولا 1 کیو اجر یا بر یھب فل در با ہدالع

 ماکو ترش ست ےک سرما لا فرم یک ر سد یع شا لب | لوسر« ےب
 شرط ےن ںوخک ںیم ےرراب سا پسار کے جر تک( ا دکن رد ا ساتی رک
 روا نی ناچ یک ٹیرو ظافلا دے 7 Je یی لرسا ءالیدا امن( ےس اوہ ےک
 و الو هم ےک ا٣ک ف یص یل د دابا رک لا ادراک رم کد
 کٹ یم  هطق ےس: ےگ ال نا ےس نار ےل لس یپچتل الا ےک فیس هد کاخ
 داغی اظ انا ےک یب ھر وا ےک ون ت اک ورو نس حرام ل او ام یا

 2 یس ی نو کا اک ارت و نہ نقدا لام سا ازت یاس قر
 لقنہک تابع سر .تفص یا بس فتو ےس ارا ےس تمافص یک نفرو للغ وو

 یردا هی ںی ثیدح نل یا کا یخ ڈی ین خب ےک نان | اک راہ سار دا زیک نیت

wy 

 یر زہ تابع گرگ از  ںںیںاهچ انار تبشر د اتنا ںیہ نر

 ` لےے عاقنا نار ےہ نوک ایکس الز ےت ون وکیل پس تی دا ےک
 لوا بکر دا فرد پت ےن رز ¢ ۂرداأیگغ رر نم یف یف بت ۱
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 تام شد ترش در ماا نون باک اردد تماما لی ید اک
 ۰ نیک کن |ضشضحے او تحریر ےک بال f نالا ارد اے ں ونک[ 3 (ںیہم لم ںیہ ایا ایرکب وضو تب لکم ا تق دصا س ترا قر + تط
 کہ شہ گشاد | سرت کارت یخی اک ای لا ےک تا | ےگ شاہ : شا ےک س اٹیک “ےبررہںی لدذم (ںژلدد نا اسے ظاقلا نا شیت
 يب کس رگ : ےرجارم یک اوج ترا نیت ادرس از رد ںژ تک کد یک سفن

 مے تب نکماتقدصا _ ییا ا ےک شیره یی ی چا طس
 تار مات ید ددا فل ہیک س ےہ یک ںیہن ات ایک لا بت لاج
 3 مس تقدصر»ا 0 ار ام عم ےک تب نکاٹٹل از ےہ اپ ظن پے
 ۲ ۱ مرو يس عم سلف بم ناک ر ساروا ےک ی لا ارت ود کس 2
 ۔ںیہ ے رکا کل اعتس ںی نم ےس یاد ایام لکڑی را ۱ کام او لامتسا ترب ںی لےے تسرد

 وات ست ات ے نک ود تیسن مپ تلففحروا تبذک!تق دص از
 وافترب تروس کد تابادر تلتخامو گچ خام ف دک ا یا مرد نا القا

 ( سرا ۔7

 فرم ب ایکس ید ر لید ابر کش یرم یک قت زر اتے ترضح ا میام
 - اروا ن لم ےک ٹول و ےک تنسو بازو رص ا ےس لوھکا ہکے ہ ایگدر طا
 عرشنزوا تکست نس یکی ردا باتککب تم مہ نمی تنس فانی تک عدم کیے رخ ہد ےس یر ےک و ووو پے ا نشے ءا لش ار
 شام ںوا فلاخت) ےک ےسر سدد ب ںیلیلدود بجے س ورخاق زر عشردا 2 کی ولا
 لورا ڈا بانک سپردن وکار ود از وبےتس ںیم كارل وہ
 رت مے سا ےب یو هدایت( هی تیا لوارب ےک گانا مرض تبار
 توا ںدڑوگلفیدع کب ات تا ائ زہرا اوس ےک سا ۓ ےک آنا ام ےس ید



 . nf ا

 کی رآرڈع یس ترم یا روا لر ارکستر لیلد وتودایز

 اہ یبعریےس ہہر یکی ہن الغ نایسنداوپ ای الق ےن سا ایر و گل وہک ہد ےہ نام

 ہیک قلعت ےہ طاف د (صس لم رم ا ےک مع تیزطح) ںی تیرو ا ( ہو یدک
 باس ر کہ ای ےس ہعق اد سا کف لوهازیل راک ےن عکس ا یہ درب ایپ لاو

 اک و ںی وی اط ےک ےک اک یب ایک سرم دد سا
 كاہ ےرو طے یخ مم اع ٹکا کھ ادص وپ | ےس ادراک اع مح! 7

 ES ام میلعمک ام تنضحے یہ مپ سا نرم “یت ڈس ہے لغت داف 2 ےک

 نکس ةف یر اس هک ساب کو صاف را يلو شنا یل
 ےک( سرو او ساب نالط نر وتب قطر ی کل سا عادي شاد ے اہ

 شاع ترحب رت( ںیہ تس یک سرد تفت ایر ےہ رس کھ اع ےل
 زالو کس ورک سو یل لس رک کار
 ہر ر ےس ں رکات پس کک اع لس ےک توجهی ےہ یک ای سا

 ےر کن ایپ د شال اس ےک ں ولر ہد رک تتلو
 ہی ںی اسی اچ ات وما سے یوم کا اک اردا سد ےس اضردا
 کد جویی اوری

 ست زط بگه ےن رموش سر یر شما لوس ایک عو ات
 ۱ متنی سرو راتگ رع ںیںاکمےک از ددا یا ید

 یر ید لوس ےل سا زن سا ےس ریدر رکے رٹ

 لرد یانچارد کک ڈو ےک ناک سار وک ا ےن مو

 یل قنش ںی نام ےک م کما بش

 وقف اع ترضحںی سنی ومی اتر رم کس ا تیر بالی ر فی
 یی اب تماس ےک ںی یقادالیا ٹیم ےک تان

 سا یی ہد د: ںیہ نیم ایت کیا ان سا
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۳۵ 

 نامر کسر اوم تیز قلعت سار کپ آه ب

 نر اگرید ٹئابجا( کے تب درک یت

 (لیلد کیا یونگ تار هو کش تیام یکم الس لات فلوم
 کے ق اج حی شاد روا تاص ےس روطی طت تقی دی ےک درگز ید تردا بیس د باد
 رپ ےرصوو کہی درو هام سرد کشد سیٹ اکہ کا نا یس یب ےب احم
 یم تادقاو نت ھی م 4 ار روا الو کن یر ےس مد قلد کرکے یک نت حالی ۱

 بس کس ہد لوہہدالعےک كاا ےس ایکرکڈ ےن فلو کی جل و دم ہاوس بیر

 ای برزو مع قت تب لم کا ںیم رکن یتتش دار سر یدص تقیترد
 شیر یھب هد ںی نی یو ید ۓنخر ایما 7 انا ںی فیصل وت گں ولسی ارے

 اتل کروا یھ ےیج ںی م کے اد ایت نان دا پی نیا ض سرکل بق
 _ ےک فیر راک سر انا یک ام ںیم ؾ حش لوت ت اعتاد مے تس گیرد

 ےگ ثیب یک سد ہیلی توا یلص ڈا لوس روز کس ف اھ دھار لا نو ساب
 تاصد کاپ ع شد کش ےک را روکت اما کف یسعرد امان اتا ںی سدا
 ۱ يز ليلو ریو اترو شو راک واک یک ساو پس کما

 ا ضا و سش وه دود اسد اول ضس رقم سما یکم ۳ ہار ا امی ایت شا
 تیر اہ ددا س دو کتا یکم اقدامات ںیم ارم ےک م او ماتا مامت) ںیم جرات

 ۔ںیئارف lef فرا درحال تاع نوک ملا یچک

 قو نوید کت یی لیتر
 بت یی بن ماس یوم علوم

 ےس اڑا ا پرست رکن ید انتحار دا ات
 چسب

 ۔ےہ کن اب مب یک جدد لرد ندا کات ںیہلصت یر کباب سست ۱)
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٣۸۴ 

 ضد یہ تد رت رکن ودار یش مون نس یک اچ
 اتفرےک لت ح: ک لی درک گناه لول

 ےہ و د پڑ ےترکت ادر شرح ےس نان یعبتمےکس نار ا

 ' لوواخلبقیرا مل تارر یر تر یک ختز۔ ںژترپس

 سرت ادر ےہ کت روح ہر هک وع بش یکی

 ٹکا ان چی وخ اس ےک ں روار تن یہا اک ںومیلش جد به

 روم سم ترور لودر بنت رم یکی نس فیس
 ۱ تور ی لس 0, تیس ل اردا لک نیرفحیراب ویش

 تن پا مدام پکن تاک ا ۔ ےہ اء کد اج ود

 وشر, الع ے ردد ںڑ تی دد ال در عربا توکل رادار نج

 ۔ اں ےس ارن ں ر فاظفاع د اچ یہ تیک روا

 سکوی اع دد رکے جمعه لیتو حر نت سا
 ایمن تن یتتل زرین کی دل فیض
 یب ےتارذ فلم

fےس سار کراتے زو اخ ےس لاب نایب ب  

 معبد یک لار فس که ها مول وو

 لاش ںی فل رپ دانی سکو ار قس کت اب ظذ ےس لو رجب
 اکل داروو ےک موس دج اب هتک 1 اک ندی رول ےک

 : ںیہ یو د الش نک رک ام ےہ خو اڑ تس بس

 سر “رق اخیسه, لس دو ۳ هرمز ق تھک بب

 “ےک کوک اس بک: ہک اض ما( سیر

 ( پی و فوج ت مہک ما ںیم :ہکے سازان ایکس
 پس اپ ےک اروا نکا ں یر: یز بز نطق هوپ کمال
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Ak 

 تتوج ی بت از کک اا “ںی ت رھ نار
 “ےہ ا کار قا رک ۱

 ںیہ ےک ثم نیلم سس
 كلتخ کے ار نالت اروا ر طا ےک یر أو تر ٠

 زير الع قلتم سس يا تی ابال کر کبک تفاح ۱
 ETLES ںی ےب ےک رت د رعاة ی زل لدا )١(

 ایل م اکے لا انا ںیم شک تم ںوطبانم گل یر حرج رپ قوم سا یری ناب
 ےرراردتعپ اعر ںی ےک کن ایہ شا ےک ست شا یی سلوک رایج عطا لگناب ےہ
 مو رکے لوق سا تا ہد دعب ےس ساروا ےہایلماک

 ىس گل ےرسود نو تک تن کد ار ضا گنیرجنا ا

 وه ی2ل
 ے ٹرلتخا ی اشف ۷توا ایمر د ےک لیتو رب کی اچ انی ات

 را ے ن اندک ع اود اقروا قیر ادرار یاب اد لاھ د
 نوش سیر اتے دار سکا مد تشس لا تال e عر تت کی ززخس ہو کپ زہ ق تیکت د ےس کٹی پ تالا ںی لیدعتد مک
 ر ف التخا قات یو ار یسک ایمرد ےک ںوڑ لانے ناروا تشس ل پا ءاملعای ےب
 LLL 7 اررکق ز سا دیس تو کے ادا فرح تالتحاسا)

 سُا ابرو قضا تب تلاع کی بنلایت ممے دار یک آشنا آے اوپ تالا ںیم یبہ حرج یک داد یا لایه ےک تن لا لع
 اکر ظن | طقنروا ورد ایم م ےس نا سی ےراےک اینو ہہ اط روش نک
 ' لام جلتی ربا تیک دا کیا ہد بتا و ےہ فلا
 سایر دوا یوا ہد چ ت

 لىت دج یوار یس ایمر د ےک لوز تلا ناروا ت نسل باءاملخ ار ق ۱
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۳۸۸ ۱ 

 ااو ں ریہ یب بعت یہ روا ) ت لتخاکب مش شک گردان ۷ت لتا
 نایب ںیم ٹج یک تو حرج کا سی س تن لا ءالاخ کا ںی اچ انک اظ فلومرک
 (دروآتب اورایک سارواز حرر فک کت قد ی وکی وار ےک ز تل ام نئ اس ورک

 هو اروم ق او ےن اک کرا کک قع نو هکر تشزج اک و اساس ل ں یخ

 داچی( ی ەگھایداقشار یش تعرب یاد تای روا 1 هر لو اع

 ہواکس تب یت کرین کہ یقین ےس سا فورم یک ا نکا اکی کت اج ایپ انک
 ۱ ۔ےہ یری رواق

 | ےگ ت خال تا عو تتاصروا تارو د ت ۱کی دات قیتق ہد ںی لوآرو4ںلا
 ںٍیمنل رقرکت اور ساعات هر زا ےل سا) پہ قم ےس ظن کب مو کردا یز
 گن الت ںی لرعتد عرب نایمرد کیں ینلازم ےک ناروا تنس لپا ءااعاتپا ترک

 ر بستی یز ضش اوہ یش ی شو کت ںیم شاد د تلاع یکی دارت قیق د
 ءال عیش رو اون وار ریش ء الع یکی ہ تب اجانیمرتاٹفل کاسیجررپ ت الاردا

 اس )شی کن اور کیک ےس و کب صحىی یز مکر کں ودار ین
 | دس یب تی وز ردا م یسک ایرانی زس یم تردد بک داش پس توب
 اترا چ تبار ناک یر تگ کم ںوید ا رپ کمیت
 ٹا وی: فرح ایس کی اد مے و ہت رم یکایک سرم
 شاتر واد اح بنت نادر کے یا نان ن رکو ری کز کب ان تاب
 ۔: ےہ ارد تالاحا رک نو لن ا

 فروھک اچ اب نیر طی رکی لخت بناب
 ور طس اد ےس یئاتپ یک آنی توپ ںیہ یب
 ۱ ۶ب ایر یے اج ےہ اک ت یا در هو تبه

 هد نورا کس ا یاب دا ںی رگ تک یک 1( ںیڈ یل ہک
 شطساو ایک ےس سا ںی تاچ
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۱ ۳۰۹( 

 چک رمش ال یرصتد جم اع اد اب
وو کت 1 ۷۳ اکرم اهرم الگ یل

 لن

ےس ےک لص اعراض ا اراد زز نا )ےن لاو دیش ینا سرود کس اتت رک
 یں 

 نارد خخ مالا کب ربو هاچ کک گل ر درر داری عقرب نار وک داعی لکت رمح

ار یک ایکںیہن ال ےن وضع اکے ےہ درک وش لات ےہ اتری
 ناك اتہے ارو

در ےس تاعا نھ انج اتکا اف ن اک ا ےس جے ےن طب
 :کے ک

 یی بجے ںیہ درجه تازو یک یل تزمح

( يدرب وض تزد ل از سل شعر بہ
 نادرو

 ےیکے کت رفت :اہکے نقش بس دی

 سیب ےن ںوخکا ر حس

 یو م اع ج ادراک دلش رب یک حد نایمرد ےک نددعبظنے لک تررفح بج ارب

 امن چو ایتحاد ته ارزا ضفض/ت رر کن دار دیش تنس لبا الفت

 (ےہرہدوکب صعت
۱ 

 (٥ص الرٹ ف لوک تکه داما ی وج راک عب ےک تقی ام اردا لیفت

م ٹ یر ( تح ےک تست قا شتسا یار ےک
 ایام تسر اصتخاروا ل اجز ر قس ل

وا ے نئراٹل ار یتروشإلض )ان
 2 کلوب اک تل امی سد ل

 تخم: ترمتدمخ اکرم لیددتد حرج یکں اد

 اک اہ فی ) ے فط تبع روا

 + ےل کود می االس لری لو ولوو کت یس سم

 یا کیدا سلم تلاع موت تیببهک شر سپ

 نبوی شر هدر درول یک ام قمر یر

 ۔ںژیھتکح ورم
 چہ ہہ مکس سا ا

 ۳/۰ سلس زم از تحال ما

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۳۹ 
 صسهساب قاحا نر درک تیکت رابه کی ی ام ںیم توت ےک اردا

 اید رز یلد یکے کن سان او تاذالتخا ےک لر عآد تاج
 یو ایک کوک دد لپ ےن فان دقوم سا
 سم ساک قاع تر ںیم لام یکے تن ےس ت التا یہ٣ کی لنا اد

 متکی ےن سا ںیہ ری یک و ی کاکی لیدر ورک اتکا
 تس لا یک اول نی که سا تک ںیہ ہو ین ف راتخا یش ست لتا ےک
 بردو ں تان احا ںیہےس راے لعند عج )سا ارم ےک ںوول ردا ہچس ےس

 ۔ بس دف نکن لیدر ٹیپ ماتم سارک ام ساز. یز ےس رتن ای
 لایت ےس س مد مبلط وج کتری 1 اظئاعۓ تنم من اس

 ۱ ےاشث اکی تب ےس تلف یک سا رز ےس اھل بلط تم تر ابغى وجے
 ۱ 00 ےہ یاب ای ار طی یاک ت راھع ا ےس فلم کس 1

 - ریٹ تارظن نا تالقخا ہی اکی رعد روال"
 اعود و رک پس یبلطم اک اردا چ لیک السا نیم

 سوی نفتی تک دار کل
 ےس س اا ےہ اتار فیعضتردا رک اڑ مد رےہ انک
 سا الت کفر ودرت چ اپ تور کار گا چی د سب

 را سه کما ےن کر اس یلو دا تاک
 هو تاج انک تی کس سا ےہ لا اد رکےن فلو اوس ںیہ ب لطم

 (شیرح نایدار) ئ لامر اع ےک یدک عرج )نا
 ما سنا ںژےت وہ اکے دا ایده ںیہن کے

 شیوع نی کر یو اردک اد ست التخااک
 روا لیپ ظناحید اروجاب سلنا هو روش
 الع سل کت یضت کس ادب تومور نت تسار
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۳۹ ۱ 

 ںی( لب رد رج گر یدار ات رت تالتخ اگ بو مچ

 لگظ ناح ںیم ےت وب فیض سوله نیر دست
 توش مو لس و تزریقی رم دنر وں خپ
 ام بو ظوحا یرعنصیواروج درو دہ ل اتا اک وود ندا

 ناتو سہ ت زلخخا یک کے سسر ےک لا و ےت نب فورم

 ( رب سفت بس تا فیعضتیک :

 ی زر ی ےک لسصارز«سسا

 زر وطاف ےہ لر یھی تصقیخ نشت ر را یہا اکے ئ ار سار وار

 ۱ ۱ وھی ۱ ںاورون ےس بے ےس شوہر نرمی دری ڑلےّڑلت یعضتروا قرض حش

 نت تییضع انتی دار یی اعود یک رک
 ۱ ۱ - سو

 لاک وے ترارخ) ےل سے راب ےک قاع رگ موم س۳ز

 هک )درد ضرع اٹ ار ہی تراب ا آے تالضخا سا تکی یاس

 ےک سس ںیم ااو ہو ب ےک سا سخت ررمو رویش هر
 ترس تا صفی اچ تا ول
 طرف ےک ق افت اس ےس ید یم ام ساده( یر الا بعلت
 ( ملک انی اش ےک ترّْذلا ست سگ تفت یک تے شرف یک

 : با فلا ےک ا بابک عجب لو هلس

 ید را سلب تی وار فییشتيآي گم اعود ےس ' وک نا
 رپ فیعتت ی دات

 تم تدوین دنا ےہ قز هتک
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 4۲ ٤

 وای رم فال ںیم رعت د تج لعوب ںی ياد ہک یہ ایک ارتش ےس
 رائو ۓتاوقاوروا) ءارقمما( زی و عل ےک ت اوستا ارد |(ےا قلت ےب یدان
 ۱ نارد ےس العم رو رک اس نی طه با ںیہن لگا رسول
 ۱ ٹوک ےس وگد سک ار تیا جر اشد 1 یی موم روپ ہد کال ام) ےس رر ت را
 :ںہ زکر یہ ےک ےہ رک ٹپ لاتا ےک الم لعتمےس لت د حرج یک اعا ترا سش

 لک دایز ےس ےس ںیم لعن اوت ینا ترش رک
 ہو اروا نکس کت بعد رب قف نیما سا
 ےتٹروار نفتی قا لعورایز ےک دول ےس فبعض
 ( ی یر ہک

 11 یروشلارلس شما درزا ا تس( ارتخا) ت (یکح راش دوکم اس وک فل 7
 ےک یاسا نیش تگ ادا کی دوو بہ | بد ںی لص سد تاب
 یو ار یب یک د اب ترا انا اکسس تسد یکی فد وجایدرکش قرعه یک ۱ مشورت فط اک لیتو جج الم ںیہے را
 مے ںیہن انتا ین وام ہد ےس ٹوک لیست تھا

 ۲ اس تراش درد اے تسر ابع کی زن 2 نرو یت و یکی آل عین یی تل اڑ با
 لا ا مای ںی سراب ےک لر ینو عرب لر نک یب هو ۃروا ٤ک

 ےس

 :. ابا یار سا ابرب نفت لر تد حرج الغور از ےس دد ووري تییضل ارت ی دار ردا هل
 غل ےک تراک ےس د ق چن اب و ےک ساری میوه دت راتخا ںایرد ےک یر کد تج سی
 رول هک توک ط ایم ےس ب ےس عسل ےہ توام باصن یس گے قاگافنا ہں وم ایود
 | نیر نخ یے رب ےک ےن دہ قا فیض ےک نکا PELINE ںوہہادگ
 ٠ ں یف تی برما هم کک مس پوش گا ام ایا
 ممی ۔ےررم ف کا ایهرد ےک یر ید عرج بانک ےرا ےک ںی

3 3 

 ورم وم 2
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 بس هوای و ہےاس ےس مو تس اگ Gi تی ص ارعا هد اتے کردا

 202 رابع تن کت ناپ اجل زن اِعردا را اک اگر عل, اب ایک ےک ےک

 سار: ٣ے بلطماکت اب | تقدير ط رسا ۱

 گاف تم ادا یا | کو کل ہد ترم المیلرد ےک یل جز

 : مائی سیل اوٹ منے لوا او شرب

 ۳ ار یک ایمرد ےک ل بدعت یر چو غل

 خرد اتتد فلت ےرسود کار ہن  لیفش

 تانازتخا یاس انار یکدم الف نا گبیردا

 یکم اإ یکے رڑ ترور کا ام ین بستر

 کس ص ام ارد 6یض کس ا)رآه س اکشن کی وار

 . ودر شل
 رم سر رب ںی نیا کس سا ںیم ترو ومل

 01 اخ ماا ےک ثر 0 ؟ںویوار کس جبر ال بت وک

 ۔ےہ یک گی اردا سار اتا لیاقت راہ
 شارون یر درک د اک بیدا ل انا ط شمس کد فلو مان رام

 ۔ سنی کی سا سارا فیرصراکناد هرچی لگ اروا

ک تون اد کٹی
 تہی | با

 نج 2 رض طب ید رخ یو مال

 تاب روا س سی ع ایا ںیہ توں ام اک ہفت
 رژٹسۓ سر 2 تکون کن لو ۳ aE ےب

 یک ٹیدہ ۳ اگه هام ماتم هد

 لوز فرص( اد لے ا! ییہ اد اٹ ںاپ ےس نا ین
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 تدل طر تالاس ن ا ہد ېس یگ کب وس تومن ال
 7 لر یر ندای را
 سس ںی تلخ کش یدم ساق رات دات ۳
 ۱ توی ترابع شیدا ٣)ا نت لوب لا قمر ع اح
 رمت وعمد سز یو ہود لسا لورد کت
 یک شیعی سس ے تالے ( ك یہا اروا)
 ٹیم هوم ان کنا شرا ںییتروا یخ جی با
 شرر شے سا ) چ س راشم وراز گر ابد دت یتبسپ 1
 سونا کیر جرج ترادک چن کت ای جی سکنہ ںیم
 لپ ی تفت کارها مدالع ےک نا یبایدانب شوهر کر
 اف ںیہن یب اصل اون مین ریتم سا
 ۱ لر رویداد عرب کس ل اجد ےس وا
 رام تد ی یاد راب ےک زن ترد دد ارت تا لج ا
 ت مارک ہں ترک الا ان یم ساک ارس
 سکس ۳4 منتشر بو ساب تار اسد کر دا
 ےک نووار ےس دنس د لامر ضحح ےن ںوکا گیانی ا فرم
 یر کین جت لط تز کت تای تل ربفحمپ
 1 اکبر ںی قا تالا ہد ښت وراپ یز سد دعب توس ے فیس
 ے یک یر یگ تاس راند هرزوگ ےہ ثیدع
 ےک چاک نت یز زم تیک تار ید سا وکی
 او یریودردا وے ار ایجاد یک شیبدع لر ) ہشن امت
 یکی هراس تا
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 ءالغر ت طاوضور اوت ا را ار ںیدزبیےکں یب اے مدلس ر قشم

 نر, تپ ں وتسود یکی ر ۳2 م مود ر کرو ےک ےک وک وص ےن فید

 . بو کز یو نس ےک نر یر ھے ت لؤ مو شور یار.
 DII اوکو ورکر و ےک یب یس مالل رو ٹکر وک 7 ۰

 . ۲ ےہ لی باتا یم تھک کتب ندیم تیبا ایک
 لیست نل مزے سا کر چ اج یدایگ
 هرس ےاتیدرش قلعت ےک سصخے سود سکس قر مفت اکی کب جے وی ہدعاتاک اد

 مثل وی ہد بسا ج فرین وذ الاوت چپ بسوی ایکس چای
 از تدابیر سر کر ورکی یقین ارز وگت سار کم هد
 اتاعا اےک نوا روا اردو یز اا ومعخ گز تالاعےک سا میک

 ردا دو تیر کن تک واتس ار کس خم تب وو تکرار ےس ی ناروا قبر
 ےک س رقص اص سا کرن س ار داد ےک اکو ر فرش صار یب ےک سارت ہے اجو
 وپ گد رز ہر ساب ےس ےل مان شیر ےل اعنا لاوتا ےرسدد ےک (عبس یو رت قلع

 درو | سیم ےن وب اچ یر بق ایکس توپ یاب طرد | نف اوم نل اطم ےس ارت درا

 ہٹ مم یو مم ف اونو نلاطمگرو زار یو درئاپ کیش ؤں یم هند

 روا ی ایہ یکے ساد شید ہر سا ںیہ کں ضمن سا وب ترک قوت ںیم ےنرکل وکرم ک

 گو ايا ول سوم د انخا لب ارو | اس کر ما موی سدهای لش نکس تار

 الا لاتا ےر سود رس نیس یک ان گر ضد کش سا ضد
 شے کش سا ہک ب انکو هاو ادم یر خل صا ( سو یک ود قحئاومو ناطے

 گار ا ےس یا ےس ھما کس ادای بز قلت ه,نید خان

 گا[ س تاسو اشف کی شو کش سا یی کایہ ( کسو کک لولب گے ناتا
 لل قرار ےک ہہ تاس کس تیشرت کر
 ردا (مشو کشیردا) ۓہاج ا ںیرکج ے را د ےک فتو ام کے چ سید ا ےس اج
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 ہمت کس یہ نم ہنی رکف تراس سد اب گر سا میگا ںیم ت رومن اسد جددت

 نها قوای زیست هد تمد ہت سا ےس ترط ی راہی وت وج دال اکے و فوت سا

 سر میگو تدارک نکس کل ےب دد منکر چ جدا رب نم”
 ےئ ہے تر کل صا حد اعاد قو سار دا ےس وہ تن اجاره نیدر یخ سید دل

 0 - 
 یوا لا لوس وفات نو مس )کتیبه الخ لاش: ی لا

 (ہصلر×ےک ٹیم نایوار)وج یکی ارد | مکر ظن شپ ںی ےس د اپ ےہ ید اصن رک
 تسل دا( ںی سوم گر د ےک قند حرج یکن ارپ تنسو اتم اتم اسے نا

 : ےن و نن نمود ٣د A اگل ضش سعت یز

 اییکن ایبخاس ےک لی صفی ےس سازش نا سمت نسل
 طنز سوم و تخایدد تلادع یک دار ییا رون ا قلعت ےک تیمد یار ےن ںو وج

 )ننسا۷ت یدعر ام ام“ اشم ہہوا تسر واب ےس هزع یدرھےنی ۱۴ی واز ےب وا

 هر شیک ناروا تل ورا ج اد لی یک اگ اورا رب ناوم لسی ج

 ےک ںیم اعمارل 3 ۳۸ ںی اسسا لب تو عج ءایعنا یک یتش 1 اوبر

 طاتخروا ققو ںیہ ےراب ےس ےل ہت ید یک ناروا دیک داند ارربروط نک

 رپ سا اس سراب درو را ۔ےہ ایل کس ی اکے سلوک کسے ہک او ئاش

 سٹیل ھی ےن وہ نا ساکت قرت سر ساس سو ft الع ے دا ہک یب قغ

 ےک نقع اد اتے او ہن کي قش یکی کروا اتمر یونی اب ہجر رکا شکم ات دعب ےک
 ۔ ےس رش گی کھ اض ایپ وم ںیم سما ےل

 ےس سا عر گہ کو طب وسور اوتو ہت لوک بل ےک ےک یکن تم ا

 ۲ سکه دعا مرا ھما ںیم نا رکبو چ لاک شو کربن رپ
 امن غلو و وکو کن جلد ےس وج سره وا کیک یا ظافلا ےک فرع )

 ۱ ۔وہ نسر ول امتسا
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 جہا

 .گبدلر ات وکی کس م ا ومن فل اخ طس سا ےس تار رب لعمر و سر
 ۔وہ د الف تا وتو لوا سوا ( ماع ےک تالف اد ترم ق ورم سز

 8 و۶ ٹل ا ےک ہر اتہردا نر (۳)

 تا a تعا ےک تروا بط شد (۵)

 تم سد ت ود روا پیک aT اض یملا یسک ںی فید ۵ ا

 نوع ٹالغےک لسٹ اتعیلوصا قلعت تفس یل وسرد ارق شرف فض
 ر فل اےک ہا !تنس ولع ےس قیس کن اش اروا تانک ف یرص ( مد

09jراے نرو هو لب قع سا ا نوید | لوقت ریس  

 ۔ ترک یر روا باننا نانا
 ےگ نیر عجب ر “ید تای رور *تدرعمرو| ا ١ تک قیر 7

 ۔ےگو بن لیا یو رکی کس ا کو د فلم لی اے (ماكاد را ي لگ

 تر تر چیت دہتردا نام ےک شا سگ فید ناز

 ۔وہد ٹاک كاس

 ےب ت وک زط کب چ شرو هریک ت پاب کد ےک ںوتز د ہرگا ا تیم ۳

 ۔وہ در و دوا نلاطم ےک بم کس نا لاک داع ےک

 شش اسے گے سیٹ ترسم و جوم د عالطا لی ص یوق حل او سیل یسک ۳

 و لر ےہ د یر ار یب سیف رم الا یکس ا نگو ای 7

 8 ید ابر اب لس ود ہی 'کيعادردا کر ق ایف یاں گیدع هد 2
 اور

 ےس غم لوم یکی اذ لوقعن طز ا)ےرڑ لس سیل ےن وھی یک قیدح ۱٥٥(

 مود یش عرش روا ال ونعم کرو از ہدای) تسب مازنآ
 |۱۳ کر وک شے ںوش فول رو ےک نت یلوصا أ ندای طور رها یگ وت و رب

 ملوک س اروا با اگر کٹر ںیر مج شیرک 7 سا سفارت ںیم وچ دم فی
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 تام کوایک توت کن جی لر دان بیک روا ےک ییا بکن یہ
 اکر کور اک ا تن ٣ وک س

 یت ےس ؛بویقروار ںڑتلغ مات اےک فیہ دع لایک نان پاک انس ءااع سراج
 تتس ناو اے ای دمو شیره نت ےس ےس و تہب اتت انوکا, اگرو 4
 رب لی جک ےراہتغا مج ںوتلع خا سارد اورا ك اظ ضا ےک سارک تخ
 نهی کل اپ راج ےک ولو ف اض اذ جد آردا لعل ہلدی زق) بلق ےک نج ےن
 لاک یکن فساوج ںوٹ ےن یس اش وا ںؤ ید لا تہ نکن لو یک یر هل
 روان لییفت اب ںیم

 نولتقل ئاصےئں وراد وجو اے معاد ماا ارو | یس قبو یر یش ۱
 اسکے پس تگ ہوجا کیو نبق رب ليگ مت علرد یک تک سض

 ریروط یو | یتطقکی ںسضرئاوتنریراحآءایغا بسی رکے ےل س لو مع اولا
j one ۳ ۱ 

 دين هدر" چی رو کک نان لاتا را کاب 2 کن ا ۳
 لس اوج ےناجج وری عرق دو اب ےک لوط قع مات نا : سلم
 دا وو ںیہ ما درا اتر قاب با

 تیلر سینما تیبا: کم تیر و گرا کت الان یلقک با
 جک مر طي ششم ےہ کیس ےںاک پا 7

۳ 7/۹ 7 ۰ 

 - ےہ لی بسه رشت احالطصا ن؛ هل
 رض وک رم یی ۱ رویت فٹ ید دا کس دنس سیا اا سش باد باطن

 ےک د اٹیآں رادار ةو دارن ےس تین ید اردت ںیہ یہ چوک س خاش ؛ دیه هاش نوک
 یاد بد سفر رو من ھی یر نکس نس ا نم کشید سم تع
 شورو چ سکس سارک ای نت ےس پا دیر کیک دار ناک بقای
 :چاندا ںیہ ےک ب توات رح ی ہلا ےس ر رپ ےس و یکے نسا اب ےک دنس انت تیر

٤ 

 -

 3 ورک ثددهیسارپ ر یار جل ضا ےہ Bf ارس نفرت ایا 4ب غنی ارڈرآبخیدح

 ایم تر و آے N اند

 اس 2 2



«۹۹ 

 ۔(ےم ناکہ لای اک هست کس ساره
 اءایتعا ے ںیم ےک انکل اض یھی وا ےس انا یاد ایا ںیم نید ےک ییا یا ا

 ۔ےرص کرت ۲یک

 ترش کپ لوشیروا ںی دار دوا یکم ایت تب کی العر کیک
 هاا( یوا ید ورب )ےک ن ا کے ساتم سپید تم

 ناسا زی هو سا ےہ ںیہن نیر یز ڈس
 ہد. لینا ياري رییس

 کر ظن ضیٹییکروما ل بذر مر نه تو ےک ددا ےسرک رہ
 سا ى يوسف فط کل سر یلع یو جٹ یف هدایگ )۰

 تا f نایب ںیم نجس یا اط ےک تالاع ےب ام

 ۔ ںیہ ےک گدی اتا صا تاعشاو کر ا ایک سر

 هک لمسی رج چسب اک ید ندای سر
 7 ےن وت لتتهع ناببزاء) بروم راس ےہ)

 ۔ں سیرت ئل يه نوار ایک ف ںیریقروا لٹ ور رک شام مد

 لود د تر١٣ ۱۳۰ ص۲ ت ںیم ماکس | عیب اک سد یا ےن فلو ا
 “ےہ ایگداض روا اکر وما

 ؟ ںیہن بقرہ بطر و تاو ٹیم صر
 5 ےس ںیہن سایر کف یی سا ء9
 ٩ سن اہ ے کی کن اب ہد ںیم س ٹیپ یر در ساک رشامم سآف ی یر

 وکی وار ےن س ایک اس اوت ع اد ایضن رو کت وصخ رک اک یدع یاب (ہد

 و یکد دا ےس کن ضو ےک فٹیدع یا
 ےک نلس۷ا یر االس ار کن ج س ےس اس ہو ی ےک شیر قد

 یک یه مانعی دا ہکے ایک و کدہ وا ےس ایکو بل ےک رکن ت فلوم
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 تست ]امو تط یں وطب اص عین رپ ایم ںیہ بن <لوطی اض نا یاسر

 ا | سد ر اف ےن لیا رکن جی امی 0 نوترشنا ی

 پی ویز طب طر

 شیب مود گر ارم لاک ں و ینا مدنسا/ جن سن
 رسوا تنحوع کش خرد يا یا: تم اج یا داس شی ایک
 Lt} ایا ےن لسی ریل ندا شنا لوہا ںوخک ارے ید دره ےس

 ٹک «دوج دا ےہ سیا یک شیر

 ۔ ےہ وہ یک, افش ےسرسز سنا یا

 ۔: ہک س تی اک وک لو ےہ اہ
 سا ےس نيم مولا تو تھکر ہا فرض سا ےن جرح

 Zi ید ے اکے سد کہ ضد میلا لم ےک ےس ےک

 سا و دا شم ا مم ارد اے ایک

 توده فیبر حین اھ ایام

 اش

 فلک کس )ےس یف ین ےس سگی بر کن ود ےرڑڑب رک یک ت اسر ےہ لودر دو یک ملا ١١

 ید 97 اس تم بی روت گن اڑی اس یک او سا ےہ آو یس یک یت

 بی شرف ان عکس اش سی مزه یو م لع

 ستون قررت مت یز طو“ و ےس کپ اتا یز ییز ر ھوا

 ےہ تفت رپ ےک کیل یولروا یت قط وہ ی ںوچترد! ںوخاشم کد و دیک و نوت

 ۳ یم 2 ویو وج ڈو یکم ترکی نرو جام ہدایز نیب

 هتک لر درو د و ۳)ا لب ا اک ت شو وی ول ال منتر قا یر ےک تیل

 نهج بای ان بارم
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 ےس نم: ک ایک ازت راک ا شرف ےن فل مرگ 1

 6 تن ول ےس تال ارش یو ار سس سس تی.

 - تیم ته ترش رب درهم فحش وتو
 راشو یرسولا کس یک یتا! ےک حج مون با فن ںی

 نگل کم ےک طب نوت ا ںوھک ساره

 R3 رض بلک و ےس ضر کت سرت انا وچ اک

 ڈا فاعل هلو است قاتل
 ٠ کلات نا یکم. قل لوص اوج ذات ناشی قوم ادد دی
 دیدہ ا تو جسد لا ناار نون فلو دیک ب
 سس تلوم اگرو زا ئاردا تپ ایکس شب ل ثمر وطب سس سلس ےک 9 ت۶ ےک لو

 .ںہ بام کرج سکیم ینا نا
 نار شو کک ں یہ نک ۱ نا ےس نیک: کے هی شارت الپ اک لو )
 7 تلاطم ےک نا سوا یہ نت تالاح نه دایآہ ول بوش نیس

 بم ارگ و جید قاع ےس ےس وتو سا ےک فلومڈ پآ
 ما بسر ےک ےک یر نوال و سا EEA (dn ہار الغل اپر دأ)

 کہ ےن برم کم مسل شی میاد یارو | شما ایک امشب لوا

 بیگ زم لضب کن کبدی دنا درک ید لا ےن فیبه ۸ل
 اد یا ا اوا مامی ار ےک و تر یس مکی ٹو زار دا ےک سن ںی خس
 نی هد فیرشتے کم پر اتم یک شو مان اک ماس وت ں یمز ال ےس اتم ایل 8

 زانو تر نگری ہک ای اپ تل لوس اسد یر
 کک ار بی کن سلس ا یو تس کید تد بیگ رپ ےک ئات کٹ بص نا تاعقاد
 رام ےک لت الع ےن رو ر وو ےک تیرمرگت داف رام سر ےن ہک سا
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۵۲ 

 بلوچ ایکدر ےس رکش وک HS گنجی ل اے نون ل اش یک اروا ےہ ايک

 یکی اتات و ی اکے ایگ ر ےس یا فرکف رع س | ےن فہر مالع یی روضو شیره

 زن اس ادار اتم ١ ےک ںولدار ےن مک اےک کد یھب اددا۔ و تست
 هر ےہ ید تی ار یت سکو حرام ےک ےک مس اگل جھکا کیٹ وھگے کس ا ںیم تات الم ےس

 تالف تش بقحی مولا ےب رپ نیت ابا ےب ایک تہ ان ٹوجحاک ا هک را“ ےس ماما
 (نابررمرمسادے

 ےک یه کک ب اچ ند یھی رح کسا یال ےن تذ وہ ل وص اہ ]ست سز
 الو نو ہر و اعر اتر لوسوہ ےہ ںیہن یر نسلن سز ارتا ددا افلا

 ۱ - وز فاض ےک ناینامآ

 کچ ےن نین طب اض ال مارو ا ےہ لش اد تے اظافلا کیم تتلو
 از دیک اسم سو لو ای سهم لوس و بقا اس ارگ که تس ایگ
 2 بلور کل قل وت اک | قیتذ ام یم دم نا

 فوم روو ےک شیت ےس ہجر یکرومما یبا نی کٹ اقوا اس

 ہی ہوس نجی لب نمک تیر قلعتاکعن ںی تی د اکی کپ
 یکسر لک یکتا !ےس نوک یھی سل ایچ

 2 ںیہ س نرلزدا
 فید اولنی سر و ایدرکر مردہ اض( قلع تاقا ےک فیرع) ےن یکن بو

 9 ناپ مارو اانا سو اد تورم منت لدا یس وہ بم تک در لاس وک

 ۔وہ ثالغ

 نون ےراہرکس تم التب بلا یک ٹیم کیا کود کیو ےک وات لو ہل یا
 (رہءایظظیامبنااردا ظافلا ےس اد تا ہدردا وپ اہک ہے نک

 ےک نت قفس نام کس وری اشد ش یا ٹیم کب اض بيت لوح اد کر
 ےن فیرع ءالعرکں و کب ھل بع سا پ آی ید, اساس سس دہ دلت وا باشم

toobaa-elibrary.blogspot.com 



2.۳ 

 بر ںیقخر ےک یداب بصعت CE تک ےل ےک ت شیمه) ۱

 را وسم ی تب ق لمس ہد اقع ےک لو ی:فٹرددنا یہ د ردا ی ا

 یہ ذرے رع طی ا ںی ر کر ئا کب ہم ےک لار درک سا ترص پیکر
 -: فیللعر الٹ پایکور یک اں ودم یون یک ترس لا

 “ےہ شزانب و لاین تر تره سوا انک ابتر محنت ےل ےک یو گز ین

 : شسرس یلیژ زیا

 بار ارت ےک دپ سڑک
 ۔ گے اج ایل انر دات اچ یوتھ رک

 یر چاله وچ روتے فرم المپ نرو اص ست یک ا
 ۱ ۔ںو حاف س اتار رر تم لے ںیعقت

 ممونصفا لو سر تاع ووم یکی زوجا نر ےارلا بنایی د ١

 شیوع ار ںیہن اے یل وہ بطن تات اد فری گل وص ارد جرب اکٹ لو٭إر ضر

 ردا بہ یکم اپ مہ سا پایا کسانی تھر قیوم صا ےن اڑے
 ۔:شیداعا لیف ر نما ےہ ایر و ورمی تلے نوفت تحت لوصا یا

 سام اف نرو تج امار کس جامد ایچ بن وا سیار یک ل اسو (۱)

 ے فالط ےک تارباشسوا تات اد ےک یہ در ےل یا تره شیر فی ےن نفر

 ۔ںہ ےس و ایپ دعب ےک ترس لی ماما تددمورو شع ادع ع نرد ارشد کا و

 .ےساقش ےک یراببرص نلت سر

 ۱ ۔:ے فیمعرو| آج طط ینا (۳۱

 یکے نجت کپ ںی ا کد سادرگای ارد تیرو“

 برت انور ییل) ے یتا ےس کی کوس آے کپ مدد نی

 تول

فور وا ماع ےک يط ےک ی ال طبل قد لولد نا ےن یبدص الخ
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 جا

 ۔ںژہن اھت یب هدعاق

 گے ی سای ٹو کس یم ےن رگ ایہ ےک ید ص سا "کل وص اھ اک لوم ار ہر
 لص یار ےن فیمدع العدل گیس ںیم ناروا تشسزمکپ گپ "سند اکو
 کر توں وت اور کن وتی اورو ا لولوار بست ںولکس ؤط روا ںیوت ہور( تیکت ےک

 ںی را ےک تیم لاردا ر یل ت رمح نش فیس جد سا تر ھر دا ےہ کر مق نی درک
 ےہ ےکن ان رموو کن دلار ی اف ےک رک ںیم ےس داب گر کا تزعج کل ویس ا
 “یک ورق )طب صحت ںویوما یم ےراب ےک مردان ود اد اف کناف یہ
 دا و کدر کدر سکیں اور آل ورا, قط ب دمعت ںیم اہکں یے راب ےک سارعو روا

 کے ے ایکر رظن سٹی ئاروکت قت سا ےک نیم کو هد قاردا مس گپ

 واین نوک انچ سوپ کر اروااڑبےس بس کٹ یرحح شب تان ا۶ا نیس

 مہر قی انار نر دا ےس ایکن تال ےک رک کت یہا وک ت یردام ارات ےس تان الا
 نا هد گل اوت ےہ لومک ! سش سچی اسلس س ارحب ےن حرتردا عن” نام ادا

 . ےس ایک ےس لوک گن ج ی کار رب لود
 ںیہن تستر یب تقل اہے مر ادم سا مرم وا ےک تلو مر ہ

 روا لیکن ایر اس ےک تحارص یر لوکل ولصا سارت ےس نم ےس کک د ںی

 : ےہ ہی شیر کیا ےس ںیم نا ۔ ےہ ای کور کل ویٹ صد ع تک لولا یس
  9 Eك0 0

 لیفرجےن ںیم وف س یک سیری اف ےس لسو لوٹ ا یل یو لون ار

 وکر ورا یک پت زد یکم ند تم + اب لو کت یب اک یک ما ےس
 م ییہ که ی
 کم لا ناسک رک کل اے توت ید ۱و کے لب ےن

 ۲ تگ تاب سا پآہگا مر یو دواک نوے تھک ںیم لم یارک تن

 ےل سنے سیو ارو دنس ؤ رک یحی ہار گل وا ہی ہورکی ایبک ف لا مر
 ےک ۲ 5000 dag مچ 7 ےک

 « ںیم دیدند لبو ےک لرعت» بر وع ےک نشو پا 5 اید رپ ہے ڑ مآ فییهع سا
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 ۵ھ

 پارک گل ابی س ںوھتآ بس ہل اف یکے میاد سا ےک فر ا عقب نرم
 4ے عرض یدکی سا” اجل ہت یک سس تال ام یخ ید ار ت اقوا شب + گ

 گر کش صیمحی ےن ںوخک آس ل ٹیک اروا
 ۔ےس کیتی ہیر( از ےیل !یلصالوسر نر

 شوری مک رل( بروا ایسی یو ار کسا ہک ےل سا ےہ وضو سده ی

 (یلزیگت یدم ےک ےے اکی کا ےن سام

 -: تس شیرطر د ایا طا ر

 ےک لوک سر ار ایف شرم کیا شا !لومر)

 ںیہ گو سس بس ات اخه
 فٹاھب ے بل رس یرارے ثیرصسا کل سما ے وم یر ی سیر

 ےک سا ہک ای ال دا سدان کس ا ےک سارا بج ےہ یکن ایب تقدس ا

 ۱ تان داتا
 ر ورو وہ ےن فلوموکن جل وصار یر ہد ےک یک وک رص نتن ے باا یک

 تت اد ے لوصا نان مل یو اک | قلع چرا ےسایکن ایہ دارت

 تن ںونگ اا شەو یت سہیل ماسک ںیم نکرپ ےک ٹ ردع نشروا ےس و

 20 کي تر د ےس لوسا نا تردد اماعر ( ی یر تقی ا ے اورا

 زر ں وع کت ہہ د این لن اردا ںی ےھیوگدخارتت هد یز یب ےس ن اھت نل

 تز یکے حک ۷" نولال[ردا لو ا یکن حی عت ےک ر اعوضوم لوا تسایگ

 لسو یجزی تھ دولا. سین ر ہال وج رب سس تیر ص صو لعب ت را

 فل ورو ہر و هتک و ورو کرک ارعا یھب دل لاطم انہ ول تک

 تتلو بايد ےن لوم کش کج ےس و ہں لرو | ےل رد ےک چ اهدای تره

 ناز کن سو عروضو شیبمع نت ان یت ٹال یہ ن اہک کل وم عو قم
 سودا تس تردنہس ی ےک طب پارسی لیتو ےن ےس
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 لامتسا کیم یا ت کو "كا ےن شا یب یو ءالع رکے پرور لا
 کس ا بج ایکو ر تقو یا ترم ےس ںونک اوٹ رص یک اج اتو انس ایک

 هنر توج یک ترم تب هلو من ۲پ لک اب جد لا
 هو وضو ےک فی رد ا ے ا گو قق روم ی ع انب دور کاوه سنی نل ںی

 دا لا ےن ںوخک س یسا ےہ یا اب بر ولہوطق تال وک ںیم وتنال یک
 واوا 11 لدمارپ ےہ ور ےک تیذس لرد ےہ تی قلم اردا دراو اد تس فو

 کم اگر گه رم | هکر دراح ناوک یه تم ےس نوک اد عی ےک سا ,ںینیچ لاک
 شاز کں مح مت )حی کس سا ںیم ہرثاددددحم اما نالہ ےن کلام
 راز 1 کا سس سام ورک تیره راکت اره رد ےک بتکرو رس

 تل کپ سیم ند ے منا تک تابذعروا ضا اد ت اشر اتیا ہد اتد ماگ بسا
 را ش اک یم یر نوت باک هک نیل شیوا کارش نا هد ےس یس ےک ےہ ںیہ

 رب ےک بذ ب ےک یو آس کف بدحرد هایی ید ےئل ونک بجے وو فلوم
 سمت ںووصاروا ںوفاپ یت شیره قت اس ےک درہ وا یک ےل فان
 صار جادا م کے وہ روکا ہوا ےس نوید ےک یا ےت فلوم سیٹ ے

 سنین بال یعت کس ا بشکه هک منا
 اما س.ترییقکن توا ) شرح سیتی مردن هضم تیر ءالع

 لس ض کوس | مر ایت وه | فمر یو ر عت اکن ا ےب عو لکل برزخ ایک ا
 یکی ساکن کے تقیقحیر روا نوک اج یک بوس زور را ١لر لو وج
 س ایکس ایترپ ںؤلاضا ماعوکس اے قوتا یا ےس ںویمنہہ ناسا ما تک

 ست دی ہد ںی نجی و ا حا عی گلو از ت ال اح صوص ےک ی کسا
 تراورتن امالا ماع وج یو (ںایماد مد رش وا) لاوحا سوسک
 قالوا لک هر ا ڑوگںوطاضر واں اب کر یا ےہ لادخاو لاوقا ےک ی

 (ولتیخرا ولتمد یو یک ارض بس ( لا مد اسر لور ہد اج سا ں ہے ید انب طا ا
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 سد یریمیطبرول 0 ون سیر وور و زیکر د تاک اج ےیل سا ےک سا

 تم اضارهوسااج ایاور ےس ساراتفا هل یلشنکی شن ذات ںہےاج

 یکن انا ماع کھ سرم کو ار( ناروا فت ادا سر ںوزار لا ےک بیک( قلعت

 ین ابی لا ہو کیہ ا نوک ں یم | سا لقت ےک و زا انا یت دہر اب اعطت ےس سیرت

 ہواک نرو نر او بخار داره ا ےس او ل قی گول ےک د از ےک یش سساوج ےس رکن ایہ

 جوش ن وتن و ملیت ا سل اچ Cs ی کبیر ایم غم س ےس او لعاب

 ںیہن عام وکی ںیم ےن سم سا لقک ےس دنا طی یہ ترس مسا ےک
 ےس سس تراوصصفرو | قازطو حکم ءارض و جب. تالماعم یاب نوا ارضا یک

 روا ظاےفلا ےس نو وجے سرک ابیات | ےک ےک ےیل ا نم اسے نو مایل

 :زهتدرداتر رد لعب تای سیا لو چپ اچ ں وہ ام ےک تاصالطصا

 تر ات( یم نیٹ ےک جلوہ کری فر رک وضع
 ۔ںوہ از ےس ےس رود کار ۳ کک بجے

 :بژےارخداشرا بآج طیب
 پریا یوم تروعس ا ت ےس وم سٹ عام ےک فثرومع گیا ۱

 ۔ےس اض یک ا ر١ سا ایلیا

  rو ےن دتا پ : :

  ۱رود روا ترکی اد ےس الپ ض ددد ) یک ےس ےس یهود

 ے بضوج ںیڈ ے او ماہ شر ماتم ( ب ایمرد ےس و

 بسم ۰
 روا تک یری تار اتخا کز اسیر انا تام اکا (ے یارو ار

 وصف رد اں ےۓد وک 1 ےس تیک ےن وب یول شپ اس ببر

 ےک ۳4 یدواب 1 ہرجروطب وت بو نت وور د اص اُن یک ترالیو

 ےس نایت گو نایز لم دس او حولصدامیلع ین اکل ارق اکے ےگ درسا از
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 ءم

 ی ءاماھوا دایتو س ٤) ےتیکل ایتسا وطار رکےت رک لامتسا پوکت ال نہی عیب اا تس ےس ےن رک وک ابو عاد روا فاش( تس تیک وہ ناروا راشد کے لاد( اتم ںوقراد لا رقفرو | وتسیبتفوآ کاج اوکو ر رک ضخ ا رکی رعب یطق وب رداص
 یا روا) لو ول و ام ہے حس سبد ۳ ویر سکور کنت ارا رسض7 لگانے ناار کد ایت رکت ے تو اناول اطبٹفتشواریگہداینےس نو ساد یدرگ رد سرو تکی نفی الس اد رقت کر ا را زیبا طط وا ےک ادا ےک پکے لو وجے نک ںی عی السا سنز ار بجا

 ان رد نوت نے ناس کا اوج لس لیلا بز حلاطمردا ماش یک لو تب اما تی تک اقرا ںوت ین کے پہ ےن او ,گالام )ی اےک نوای
 ( سیو وتد اما ا

 ۱ ۔ ںؤ فد ٠ 0 یقس رگ وہ سنگر ی بلطم کس ات تھک ان ناو لپ ۱ یر گل وم ںی دا ڑی سر گا اذا گیس اتکا رم تراک سو دا یه فید اإ نا گیت یلص یک ت سا وکں گول ںی از کک اد ید وک هر نفرو یم لکه و2٥ رژ ثیداحا بس ےک نا ڑ تک و لوقس ای کال کت اضارتکا جل بیت رکا یک ایب یی راک ووز آے ںولیکرو ا تان ات ارج ںی یک نایب توا ار یا یل ےک ں رات ابن نسا ا ارد نشر اپ ےک شی اصا نا بار ی
 PATIO ازت وا کک ےک نئ رر الخ کے ہد یب

 لیضایو یہ نی اہک اس ےک نا یوا ل اسلا عالم رم ود ںیہ ےک اچ ےک سی مس تال اکے ٹی ت دارد ںوگول جیگر کس ار دا یدک و ےک نک بے
 سپر و لاحفادلاوق ےک مرصد وز سقم سارق هرزآ تهی ساع بد اف وت اس سا ! شنید یکتا اص نرم ایرج اہ ےن اہ کسر ارت و نی وتو
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 11 تی اروا نوت ای زرکھ ین ےس ر1 ترش م اروا تافص لواط ءتراعہو مولق

 ۔ےس بال ا

 اپن سام مو بدل عج کچ ماش واعدا یدال وسر نان
 ےک پ تے ایگایکرایتخ ا تشک یم من تو جے ںی تیر ی یک" جم( مک

 ہد ےس لک سم ا کاج ےہ ںی و ت 1 کس اهر ےن رر ندرت اکے یا

 - بو سا نمد ںی لد لد اوچت رہ دار ی یوتلردا قت

 تار هش آب سو ےک تھ وے زا یل سرم | دعا ب وا

 نام اکے آپے نا کک تنر ےک نر کس ں وسر نیت مس اد ےن شپ
 اجرای ماکس یزا ہل منکر ا ےس ںوٹیدح قلعت روا سیا واک ںیہ اا

 ۔انگہ ںیہن ل وقح
 هتس وز ماکس ضر یکے نر کوا آو کت تسلیت پآ ت اتد ابرد

 لر اشا گاز ےک ثیندع نیرق درو ام ںیہ تو ہک ت اشا کی ییہ

 شیرعرو اے ادم شکر کک حيمکنرا سم ام ےب ےب کن نل احنا قاس

 دی کش رع قلعتم ےس نی ۔لاڈ م ںی رہ ےک ےک ےب ے او جاش تک

 الات, ده ایررکت ہا کک یک یاد سارو اوگت رضممی کن و ب اعل ےک تے ضا

 کن بسر چک ںیثروما ا کرک ا یک ید الغ ےس دیس با
 رود درو | ےس سا 4 سراب ءارو سس اس گل قم نی الا اع ےک! سرتیقح

 کس این وه تیزاب لب یھب یم ےنرک ص یف قلعت ےک ت یہ رح سما ےن نقش عجل اع
 2 رک ستم یکے نج ےک ضش اس چ کل احس رتی ا)

ADTترسو روا 7 کن طط اح ےک فیبر حو ایات شف یت قلوب  

 سارک اشا لقخای ےناجد ای مش اس وه" ی وک یتیم س ا کی: یم ترک باش
 نقد لات ےک سا تا ےک ی رکے اج آپ ھو رت کیم سیل ویو ا ےس ےک
 سم جی ںی ماکس کا لج ںیہ ےس رکھ روک یدحر دا زيرا دستی
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۵٤ 

 ےن اف ای اوج کی وار یک مع شیدع نا دارروا هک نس ید کردہ ےک

۱۳۹ 
 ےس میس اد روید یس رکی یت دق یف نت( ییا دور ےہ د

 سرو یم املا و کو باصت انص] وک ہداعلا ٹوٹ ےک پ ایل کوہ سا بسا

 شیداما لپ آس ا یوی اش ماع با یل ا ول ہد ےئ رک یہ اک لیس ےس ےب

 اکو سنتر پ ےس لول و ںیم ےک قد حرج یھکوک ےہ لا اد لا قا .-
 ٠ اں چرب تھک ےس ہاشم یا ییرگل وسو آو و رکو یکی انا اعفاو لاوقار نورخ

 در ییا اے اد ین امن رک سا کود کس جت ںیہ یک کید ماع سا ےس
 وکس ا کل یت ا ارگل بت 1 ام احر ر روا تف راحو مولعع اشا عوف ی: ماعد ۳2 ایک

 ںی سک اتع ا سی نا یدع نر کیپ ای بب جانچ ود لص امد ایما صاف یک
 فرص صا لم هد گو ہن تدر ںی از ےس پا یک وفا ہر ےیل ۱ یک

 و مولع ف ورع( دز از ےک به کھ یکے روو فید ھر رک نی ید لی ںیہ سراب ےک
 یکس یب ن اج کت ایہ ثیره ییلا نرگس اسے نا بتردا یت اھکں یہ ل یاس ےس نونخ
 دا ۳ مکے روضو وفسر ےب کی ژ ے تر رکا رب هرروز ir E) ات شل

 ردا ترم غنی ر یی کسی گیٹس یم مال گن کیجے 9 ام گر ود سا ےک السا

 (٣ سره سعر ےک سا اھت ایدرگن ورب سل کی اتم احیا

 دب چ کرک کان کود ےس مک اعر دا لی سر ےہ مور گدا
 بحاصر ںیم سجے لا ساس ےس نا فید حی بلاک رم یک وو ںیہن ورب ی وک ہقف
 ید تراتب گل او ےن وہ حق او سد از ہدنم ؟ ےس بتاج کر يل ؛لصلرض؛( مال ار ید

 ےہ ق ندرت کد آتی دار یس ایم دم ےس ںوف سم تم ےہ نک
 یب او پ ا امن ےس مراسلاو قولصلا یلعر ینرکں ید رد در رووا وو

 سقف دہی تہ د ةید ںیہ تز اجا لة یدرِفایعراقب
 « قاب ںیہ ےراب ےک م لسو یا شر م لوس ےس ہرا تے نی تس ا ضز
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 اور | یردرج ف د طط یاد جنم اکت اسر 4 وار اما نیو اک مو

 سا ےک در وصحن ست ءو نیکو سگ بشم :E هدرک اس انک یا

 مع ناجا لصاعلاصتا ےڑڑغاءاہس او وسا مر ےس رانا ےک مس اوو
 طا اوا ی لپ اروا دا اڑ نایت کت ر ا عاص مول تای یورو واری پ 1

 هتلی 207 رخ کت امت او ے اد سش لرد

 ءا سرا کپ یر کر اک کل وس تد اح اد خا کس یہ الاب یا ے نیت تس نا
 یل گے عرجور قنروا ےروکے د رخو لت فول دود لگ EA انا یی ٹیم

 (اسلاوج اصن ارعا وسر ثسردعرد (ل وسر ےن ںوھکا ےۓ سا ترم( مور لدا

 ۔ےایکرابتغاے یت ھت ویک یون ارتغ) فقر ہد ںیم ساب
 بقا ءاءاسردارراکق ی)طالغ سا ے سوت سیده واع ےس اہ انی

 ارغال يرل 4 r2 ےک ناملس ےک روا کوک سا ) تر رم سیب ن کسری اوک

 تل ورم رگ وز تیر امر تا ۔بیی يک يوو( اا ااکن اد لوس مو یاردا

 ایل راس مار لو ۓۓ ےس نا ضا عوف یر ےن ۳۳7 تا ا
 تور ت داعس ہرن روا اف ایا اطعپۓ رب ر ار تجف تیز شم یکن ا ا

 هع ر اہتع| سل ونود ترتر وا اید طے نوا مے نیاز سرو یک ازاطع
 یلدا ما

 ضم هری گو رکھ اروا پروا مرند نیز ےک نجر ےیچ اسب ےک نیر شصس ےہ د

 ےک ےہ اتم کک یب اڑی مالس لر تاون ی ےہ اگل ہاں ورٹسرویٹوپ یک کام
 ا لمس هلند ای ای ایتغا لغز زطروا کورد از اک مد تش تس ریا نون ک

 لم یت رش قس ا ) ےہر مات ےس یر رل کینو فک و ما سا هد عرق

 ےس یر العز تح ر السی پانچ ےگ ن نام کوان لاج ےس ضر کے مہک
 وع یکم لد یل اروا نگ هک ریخت ور تور کے نت ےتس نہ از کن یم ےک کوک رد نره دا

 ےس تی و کش وقت هرکی ی ہل یل لوت ها رک
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 (هیوهبس ول 27 SAS اروا ںڑ ےہ د امت وب ساپ

 رپ س تیره نت س وشر ا ےن مر رم نه اس رکن وہ مارک ںیم ناچ

 ےس نقش حس ےن ونک ارج سرک شب سرا لیل تاک گو ںیم سا ےب اہک
 ۔وہ ید

 نھکر بنی و ت رداع ارج یوا نوے اف سا ابو اس ولا زار تل ای را وول

 یل رتن ار و لقە د کا سس و تاک هرعفاک اب امر ردا معلق

 برام ام امر اینا« صیتود اره مما ہور سے لقکرو وک در وا6 بز هتسام ما

 2 روک لمس ریت ل وع ۱ قو اش تیره, الع ےس راپ ات

 هو ےس سج وہں اسی اپ P4 بسوت) ےہ سر نوک لب یا وک اپ ےس راہ

 ے افتر اپ روا ںیڑتدلاغت دا نلت ے جو د کا ی 4 و تک

 دادا یکن ککے نج مم یر برو | با اجج اجرو تلت ےہ سرود بی ۶( لوصر ےک کرا ۱

 لتر یخ کاک ی ان نود ف لقت ےس ےس ود کریں تصوف
 ے رکی رد رک )لقت ضر دد بنر کس اد دا ترک یا
 کنج ٠س پی سہ حاصل ارل یں ت اڑا 11 اسم حس یی

 ھا ےرہود و نم ںیم تر ین نرو راز EE اپ نرو ایش شوک رو | سرو ےل

 نارتں یے اج ل مر س وگو ار همه ن اشارو اید مر یر نوش ۱ هلع جم

 دریا وقح ارب اے قاوم فت شکل تو

 1 رم اا جات ماں وچو چ شو ےس 7 ے میپ ا

 - بز ل ام قوم راج[ یتیلصم میت ما تا

 لر این ےس ےس ےس نیعتزایمز ےس طب اض یل سس لقت و اشا ےک سا

 وک نت ۳ اوت ںیم رسا سا سابوا ات لو ہڑادرد LE ہر ص نصر

 گاد چاچ مت تاشو شوق د کدو بر ات قاطع

 ےس عاق اب ین ہال یک کاو گجر انب کد تارشو تھی
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 تاکید یت کر یب

 رام اردا کم ناروی ۱ قلات وحش وجے رادرد 4 شیاما لررور ےیل ےک

 لر صاف ےس او انک خس سدا ات کے ندارید تاک

 ط طو ا ںودایز سوم ترا رک کے یے نس ےس مو ہجوم ےک سٹی اردا اا نم
 رشت سوم, س اا ا ناک کیا کم راے رس کہ فرمان گر ںیوتتص

 فر هم اپ روا سس ۳ ۳ لقب 7ت سردروا ےیل
 درز میت یت دو لقت ن یم ناز ری ورکر ویکی زا مارا ےک < برگ
 E ترش اس»بیب هیت سیو
 ےن ارس اھ سرک رش ت و سالک آل ود اض

 نوار ۲ نرو وک ا سش ر او ر را لس مالسا از فو

 1 اےس ںیہ تراس الی بس ےل سن وال موایک نل ل /ںایلملخوژ نشروا
 تم ع وور نوش نا ادا سا ہلاک النرکی یاب لو ویش اے فلو
 یز وسر یک دا ںیم لیول ٹیپ وو و اوو یاد تس 7 و ترنج 027 ےک

 ۶ رک میم

 لوسا ۲ روو ا مسلما و سس p1 ى رکا ارد

 سایر رات یس تر قوت

 شرما ا

 :( افت لیک یل شد شا لس
 نناج لاد ۓ سا اس گر نیز ےس درر ی ےک لاسر

 3 2 رد قب نشر کر

 کل ول ےایکرکڈ من کا تی و هر کما روکش اد سا
 لاسو اره تبع ن قمه م ول رک 27 0 .بلطم شیر حیا
 سا اید راز اور شم يا ہی لون ابی حس لط 5 تل شر

el Boge 



of 

 ۔ س تلخ ےک تاپ ایی روا دتادق اد ندا تبرک

 اڑا کٹس رد لیون یا | ترشی و ےس ایل ایکو رز لابی لو ل ۳ ا

 رح خاو هچقفلا تملا باب لب الصد ESS راجا دم کد شما

 ۳ : کتی افلا ےک تیر کز سا. کج لنز ونک الاد

 ارد ینا یا ظ میم شا نرم رک نیرو بید رکن ےک ۹ رن اد

 بنر ماس س .E اسم فس ارور

 تار او ها ف ( کر کب اخوا ار ہد | سوسک

 ھر ضا یر“ ا م وتس ل ایی ےر ےک

 ںی نی لاسو “٦ں ( ہر داد رر نوک کز سد ئ کر

 7 کے ر ا ییہ رضوا سم ا

 اد ا سوس وا کاک کرسی ٹاپ ب ےس گر ام نازک

 < گو اس یر
 نیم جا هلو نن ےہ در کام ترک پآ

 سر اگ پر سم ۽ سنن رکے نا یہ دوڑ تد سا

 ےک ار اس یک اے یر یا اش اوہ رض اکپ 7

 و : اچ وم تس خر سازی یکے ات

 « ےس تب سو یا و امت لکا اب شہر ے ر یا ےک ےن اےس اسا ےک فرط سر ول سنا

 اگ صحن یر ھم با ےن پکی ار زا تم تاپ بس سرخ ین رگ ارد تار میردآ

 پا رس لمسی تره سس تاڈد نیا لا طم گارد گم اجے رفح س ںی تر اھ

 هرز تم در ور فتو ےن ی دو و

 ںی کوب عا و یخ تا یلص رک ی ورد رر هدایت ےس لاو رک یک ا

 لیا دگر اسکے یک ےل کو و ۳! هورو | ید سا سس ٣ ےہ رات
 ر ا ۰ تر فام

 هو لو سرخ عا تیر که ےن یت سن و ۱ ی
۴ 
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 سرم ۳8 فرص اروا ۶ ے7 عا "ظفر یس ا سکی اہم افلا ےک مع
 لین هراز ےس لاوس ر یک گولے ید ہے وی دام نک بار لم

 رو سا فیلم ولت رمح ن باطم کت یا دد یک ترط کر شا ار
 ےس ایکو ورکی ین وگو و ار ےہ اما یب

 ےک تہ ناروا نب اد تم ےس وک شی ے فہر صم العلم يا
 فمر ر لو از سز ا تاتو( بکر دا) ےس سکیم آے بس س ںیہ اکے پک
 فك اروا ےہرہ رن ےس پس ل سو ر ام ريف او ا کے يكتب اھت
 ` لسد ب ناطر ےک فیہ لا کیلو الی ڈا ل ضد ےہ نوں هلن
 ےب نیس عل طه ا کے تاند یا ےن پ اکا س اراشا یخ کاکی لا
 ںوتک از كابالا ٹیپ

 ها کا لم ںیم تار املا ےک لس تا لیا لہو تیری ےئل سا
 ےس مت اد طی اویو کد ار اطا کر ما یس گاہ اد تس آس ی یم تا آس پآ
 ۳ یی درس 1

 ھر اےک تادناد کر انس فضا حدود ۷ی یر مکہ اگل سی

 نیم یکتا اپ ےک فرم راش با ےن. کدرگن لیست
 ںی تھک رک ياا ار وک لان ار ھم شی ال بل اک اچ و

 ۱ مشت اوست سریع یا ےن عن یر شاد تب رم

 رده آکے دایک یی اس کک تاد ےہ نرم یر
 ےک ہند روا ےس ارد شکم سا ےس پ اا تس امی دعا لا
 ےک بووک لب نیوز یر یش ںیم سا اس و 7 ےس رک

 ا ر نا دوتا گردیفیت ےس رح ا ئی

 سر ہووے سو عش

 از یی من ام یک ا

 ی کک نک و یم صن ی عا ےک ےن تردا تام اد یا
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 زنجیر گلزبتت ںی زاج قوزےۓ باصجت ےس ارہ یب
 ماعریقطلاواے اد ساات ود پن ےس بس یا ھت دوم

 ںی بامع کےیہ ا اردا الا اک یب صو الی و یاد نیا.

 LS ہدایز ےیل ت ند گن ار ےس ےس

 جی77 أ رہو ایمان د شوت نوک اع کچ نس

 تی ر شوک قید ر پآبلھبسیب واک نم

 بو ےک شک رر سیب میت لر قو یا ناس ےس ( ھم

 مج قلاط ےک تان درد | کف نیک سالار

 ےس رم کا 2 روت ایک تی ۳۳ ورس د رو اب ایکس 7 6 و

 لز بد بصزن شا اےک کیس ا دبا تحت ید ار یم سج

 7 زون فر تند سر دعا جا می ۱ ی ی ی و

 کل /لاسس سس یا یف یهو تنس ةءأمادِلعَق ان

 2 در ےس ہوروا EE ےتسح

 4 بس ژن نرم مدح ساید ما 1

 جنت فدک ردد سی( ی تو هان

 ؛ عطر ۓگر اوا يذل ره یز هک سن ےک

 نر ا تی :ںویاشن شکر گول تی. یوا اش

 کش یمص سا بس ( ہری دار اشن پاسا یاب یک بم

 رج پس قوت هی ب اا ر یر : ۳ ار بطم

 هرز مدایر ےس ل اسوس وو سدوج ےل کردی رے مور یب

 ےک نج در هو و مکه طی زط ےس سد را
 میم ہک
 مسا ےیل عن

 ر
 اچ ا تسد یت لاسی ب ےک راگ fy او غ مع و

 ےہ ہد
 ہی هر نره رحب سل ہوس ےک ںرل یا هر ثمره
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 گلد اپ ےک ٹال او

 ؛ںژنرک نل وتی کی طب تل( ںیم جرش یک ٹر لار ل ارگ فام سر
 کے ہے قیرع سادارم یک میل شہروں اک ا
 72 اوج رم د زود اوج لی نت اس صل شا

 یکتا یبا ہیر شرح نا میک یل شا یا لو ار ارگ

 مک مکن اک س ایلقسماباظاع طر لک نٹ کک ور
 عبرا بانگ اردو یک درک یکں لے
 ےس شنا ید وز ےس داف ںیہ تداہ کا ضد لار

 ۳ گو رگ گز نرگس ۔ تیم ںیہتقرد سوق یک

 هل اند یک لار خاد نادر ام لو اپ پارک نام

 تاد برجا | نو e مرنا ےن غراٰزیمنا

 اوس مطا کا پی اد نیرما لیفت ایا یبا ےل اد اونا لای ان

 ے یکی تست ایر نیوشا ربا یک سش هبال دس

 ۱ سا سال اتہآ کن زرشک کلو یا

 ترا 0 یکن لوں لری ست

 ایم ۱

 ۔: لز ےس 1 ںیصباصا۷ا نراس یا فام سر

 میرم نواری چی مد ارش ورد( کادر تح بم

 سا ںیے را ےسر امر ھت از ارم رہ

 یا کین رزگی اس سرو بیعت ۔ بکر لس یلص

 دم ہہم دریا ماس یی سیکل یک
 یت ماست تار سا پا سو: کش اک

 ۱و . ص ٹیرح ا مو لم رقم بد
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 درون ےس در تقو سا گل اجے س ڑ٤ روم لاسرس ےک چا

 در تیم سا گ اگر قا یک لا اے ںی ناں

 یحسا ےس رس اے تار نوے و یو 4

 سا با تو رک سم

 جام بی[ رع ےس تاند ا ےہ بار دو گس يک ام یم

 ہے ید

 ۔: بو هستی اج

 یدک رپ لاک ایوب ےک ترم سا یس صفی کک کیا
 وک اروا گی ملکه ھو ےک ا نسیم منه اب

 ے رد ےک لئ سا ےس کوے ا( ایکس یس الم

 ایک ےس امداد دو بیک گن اے تره رگ

 فرم و ات سہ ےہ ےس سوی تر
 یک یر ٣۱ ےک تمد وا ےہایک

 ا صنایع رز تیر حب تقیقحد 7 کت امن اروا ضد بابا

 ۱ سیکس چرت طرز بات یاس بدتر تک ےک | ٹن

 روا شیب کس ا ۂ :a 2 ںی یر م داسال فاو ہے يقتل وحار رچ

 : ے لاج نب شکر اقا
 گیرا مور رس یا اتم کا ۲ ۱ ۱

 لو ا ایکرایت خا( ےس ںایکرواز ںویکض قومی ںیمےےاب کش لولقلحت ےک روح سا

 قو یر ےہ لصداٹراہفیع | تقی کس ادعا فقوم
 لیدات بانک ا ےس ی کے یہ تیا ایکس ا اے تب تراک ا( ےل ےک نفل

 ےس باجی( یمن تن ) تبع ایک ادا مالت( مارو روتس» ںی تیب دغا فاتخ

 ےیل تن یک طاس ںیم نا ںی ےس ار ایر ار نعاطموج ےن اگر شیعی

toobaa-elibrary.blogspot.com 



۵۷ 

 کر کر ورقو بیگ او تعتاد یاں تری یاد یھب شد یا تا ہک
 ےس یک رکی شپ انا ےس رکن ما ی ےک سا . تیک ده سا ںیم لام یگ ارد | س
 هل رکن اب جا ہمہ صال ضا جو یس دتا ج رد که ا ارد

 سر یلطم یر ار وا رک ی نئ 7 سالار ل ا اتر مراسم الا نکن

 یتعروا ُ اس نشر هرز جم ارتد کپ جم سلور دارس جیپ سارت هدر
 تردد لص ارور د ہک کان ترف کل ویکی دم اسد یدک رک فرح
 س ی ےس ںویزارد ناز ہ نیزا شفا قت ارد ددا سردی ورد مز ےک
 تمرح ی ا روان اسب اوج یکے بت ق او کن ات ےس ریو سما چاپ یو
 ےس ں وتقام تنا سو ۷۹ امت | ید چ یکی شیب ر اےس ی نک

 ام شو یت کک شیرهنا ےری وا تره لیکر نيرو لک سل
 سا دو تک اج ترس نزد و یا از ئارت کا چ
 انٹر س ۷ ںیم ن عکس کض اتع ےن ںوخ یی نرم مزد تساا سز ایک
 هر لا باک یر اک کر سرکل قن ردح یس ترم
 لس ا ےہ یک ےن یرا ا |سءاشحنا دم سمس باپ غل صنا بارک تیره کرار د ر

 مے عن دا تنا ین تکی
 ےل ںیم تل قوم وکو مول حت رسو PS E تس( لرو کرا دانیال

 گرو یہ کیا( ےس شون که رک انسا او لماسم عر وتقرو تفسیر
 جا هری هری ےس تو ا) سر ںیہ و ٹل تو بالن ا ےک رکے رپ نک

 ۱ ۔( وک فا ل اصر
 ےس یراقشیبره یدرا >ےۓن ےک ناک لس اٹ فلم موم یار اتا هد قاب
 ران دار نرده سگ کس محلی بز ما ترم ساکت
 تا سار روط جو یر ابد اش سیل احل ارد ےس زوج کد ےس راع نوک کد
 ارش اتو سل اہک ٹر وک ب ںیم با الف ر ےہ محک برس لون یار کر ےس اءالّجک
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 ۱ ( ست جام یک
 فاح ےس ار کوک محا فکیز) سا یس ٹییدع ی اپ علا بات کرا یا

 بيت ا
 ن 0

 شا ح دراوذ یک کهن ےک هر لد اشسا رع “ا لو

 ےک پایی تقد سا گونج کے ہ ے بلط کا سر ین

 تم ور وچوم رک س ںیم نا ہد دوم( تادا

 پرچم یاد سا بشی یک تند سار ی:

 مپ بلطی دا قسم فرد سارا ےہ کرم ےس ہطساو ےس لر

 ۔ےہ | یو اصلا ب اک ل تکی

 رک و یکل تن رابع یکی دونر وا لا نیا بین ات ولید سرا ظن اج دی ےس سا
 ۔ےے ۔ ںی چی نک ایہ مہیا سا

 فلو کے نس ایوب ان یزد سا گن رکا با
 شکر بز | وجے 7 قیر از شمس أس انا منے لصف سا کب انک ان مسز

 سردار لسی ٗق اطّةددإيرایلا تن یر حر که ےس بس ںی نا ںی

 بلطڑوا یے شہد ینا ےہ فید ں اات مانا گلا ےس انکم اے ید عرش

 ٹو سا ےن ایر اھم اگے ای الم سی ادا موت اردا ےہ یک فٹ کل فری روا لصقات
 قلص دو | سس لس پ 2 کار هچتس 7 ےک کہ سا ںوعتتداںد کوک

 ف کت دع کروا وو ےس ایک 70ر چرت دد سا( اما پا اہ (نس

 یس شیره یدک ءاشحلا سول سلا پز کر ےس رور شا

 بس فیر نراس د ات ایادر ماکت سدس ساوک و م نی |دحافاتسا رگ با

 (ےئ ہے ہل سار ےن ںوھ ریو اع کت ایمن مات -۔ اپ 2و ود کنج

 ایر بين ساکن ارگ وا کف ےسیکر کشا دما اردا تور ردح سا
 ےن وقار ترمز ےس اکر اہ ٹل دیک ں د تسر گل دفا ےس قمار
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 ٩ یک یک ترا ےن اھ ا ےنرکریق وضو ہا سا ها ےس اچ یب
 ! تف ید

 مو سم وزش مریم شا وم

 نا ل تار ند دوبل ا ےس | ےرکایل یکے اد تاس

 ۔ددام لو کد دام

 ےک بلا باک ںیم سین اسم 1۳ یر اي یر شہاعس ا
 ۔ےہ ال تلے تی اور یلص اند یس نم گ) ٹ۴ مار اے ایر تحت

 , ںی کس لت تفارق ںیہےہ راہ ےک شنود تست سا

 یک ساروا 0000 00 و تب در لر مچ ےن ماعضج 1 )

 سیار رس کا ےہ اید را نی اس ےس لٹر کج دی کشا

 ورم لز لور ال واود ےس تبرم ےس ل لرد و كا پر ۳ س ص ی الا

 ترضحوکس تے قوم کے تیبا سار شی .u ہا لا و لو مدنا ےک ٤

 بگه ) لا هاي ت اغلا ےک سا ےس ایکتہادر ےس ملی لا یک شام

 هے وپ یگان ںیم لورو کچ مانا خم
 هرم رضا یه درک نزاع تررقارق : شے ایز ءا تیام

 بس اص لات ںیم ںوروشوےر سود وج تسمه یک
 بوک بلدرچین انش ےس دل اب ضم یکں ولت شفا ورک
 اس جن اب نر شا ہد ںیم لوید یتا یک وککےرسدد ۔ ںی قد اد ہپ ید جس
 4 آں اد ںیم ںوروچھت وج نانا - اومد با ےہ ایمر شا کینال او بب
 ئ0 ہیر تب | سکس یل ا کک مرام ےک وقف باوا

 اس “ہیلی ا یل یک نکے سا ےہ میٹم یھب کس اج ابر تا تب ںیم

toobaa-elibrary.blogspot.com 



 ھ۲

 . تار برود نی ےس کراہت

 لب دریک کد ںی شیلع) ہ کے ےنار یکء الخ عب 2
 ءا یمن( بط ےک در اد گے 209 ست سیتی نم ںوہ کس زہد ہارے
 م اوراسے ید نبا نوک وں قہ کر ےس مرد یت ددرب نوع دم کا
 کومک وتر دا تے است تل كرب ےس سا وفا گ هر جوشی امت
 ئ۸ J ازبک ےک مک ا یک( تر ا٣ی ساز یرب رش ترا کس دا
 قرروا ینراو ندد رپ ہد کل س گی سری در یت دد رب بیشه من

 و هی ار کری کت دون کنه ہد یکے ئ
 ےرالع مو ڑکا قا ںی مال دردا بکس کیفری رز ا
 اینو ترا ہد ےہ ایت + | ځار ی ضم
 :ںیۓکں دامن دز ان اھم ےہ صرع

 رگ ناف رول ام) تاچ هد تہ وج
 ےس ےن اکے وس ارروط اظ وج سی نکن سر

 برے او ےجر ںیم نا | کس روا ست ہک سیو کد اع
 نر نوک مرگیا ےس ندرت نوک سقم ا ابق

 ما ے بسم: عدد ترا جمع ےک ولاد
 روگ رام مات کیم دم 6 نت لے 7 سازه

 رک قوت ا ی بس دی
 اتنا قو درزا ت اول ں یم ہز ہے وپ یک یل ےک دب پر

 ںی ںؤازئ جے داد اپ تا بیر ےہ سریخررد

 غیر ی ےہ هری داس لم کس یں یم وفا رد ا چ لغاد یک
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 رس یک بک ٹسوخ یل ےس عیش فود ا ےہ یب اود سی اف

 ون او/ےکل وجا رتی دار رب شے ایف ارگ حاوی

 ےہ قی غ( تسال یز تان ہ ہے ۳

 لر اذن یر سود 7ے ھم رپ سادات لص وز 0 ےہ

 دا ایک روٹ اندر سک یب ںی ےک وپ ایپ ولید

 ےس ور ےس ےس و ب روا تستی اروم ید طز ےس لا

 ےک ص اط ط ات نجی س ںیم لوس لا رح ی ددا
 نیم ر سا ساس ناروا ترم لا سی فییدص ایج ی
 یر وچان یئادردا قت کن اک س سار لایت برا

 تر اقص اط عار من شو کش رو ںی اردا
 لقر دد از تہب ںی تعفن دار ول سد نایک( لورا

 زا ہد ںئادد ا کر گا ید ہی و ایپ لادن
 " هو دہن ںیم ماتم ص اض سج اود یک یا ام
 اہے سد دج اود ین ایک ےہ قو یم کک شی اید

 ویا کلا ہک سا اوچ سارا ہد ںی سا ہک ایپ سی

 ےک رز روي ات لغد یس رگ دد ایا

 لژلاش او انتر وا تالتخا سج سے وہ جایا صاحب

 ہی جفت بی بیرتحک الت وارد ٹاسک

 ںڑو ےک کیک ےرسدد عج ودر عبد کتک

 صا نکن ویک ںولک ا یخ بهت رله

 ںولک جا انچ( سہ ےت م فلت سل وتهز یک کے رسدد ےب
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 بید نیکی آول مسار وط کس فتا انس تہ لب

 کد زر رو

 رش یو ها کرم اتسروا بیا

 رو 7 سا نوع اج م ےس کے ٹپ س ےس کرو نمیام

 یک تنگ سرا ار ر توت قارت اس خاس ےب تراھ سش 1

 بر اسی کشب مرا سک داور بوس 7

4 
۳ 

1 

 ی نر ات( ن

 گجت ںی جورو اے ارد رکود بز ان ابی ےڑڈیکھ ای

 ( شفر تو مقر درر ادد کک | و 7

 ےہ یکم اجرا ےس کیر شم یک از بیبر

 . ورتا A تاه یر مود

 کن درو . ٹیم ) رر شا ی اض سا ےک ( بروا تج اں

 ودار د ۸000 اس)واىٹت نم

 نر طور اوت هو قیر ھی ےس کرتا
 دو ایپ س | ےک آب یب ے سرا سیکس اد وقت رکن یب ورد

 رر ےن ا ای ےب گاه رک ی ناروا تک قے اےک

 و تک دابن فلان ضحپ سری اجد طر و ابطا

 روا یار ور اوچ طو مقالہ اوہ لکم ناز کیت

 کروا ےس اچ ایل ر‘ وتل در ورکس ساپ قبب قی نا
 (۱) هی اب رکن ی انت نر

 ېس صا اکا اه ار ےس تمعا مالک لخت قا رص ےک فیض الا 5

 ` قس ص۳ ع دای ادات ںر
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 اسد لامپ کی لج یم ےنرکہ ر وک اردا ےنرکب يکي ترس یھب سکے لایت ارج
3 ۰. 7 ۲ ۳ ۱ : 

  1 7ل اگر ار ر ول ی طل وص ےک لبر لاری رز ی سا ترور

 ینہ تب نی یر رن شیدا تڻ طوری شیره لا لوس لط برا
 اب ںی ل انرکی سکه اتوکد یاو روک ا نئ لی دار لو عر دا قلا دا س
 یاس زر نے بس سلف کرم جم دیس لو ا یس رول اجا یکن شما

7 ۳۹۰ 

 تان یک سر یکہ ی چ بطری بل ترصز کد تب یکے ایک صسارودا

 لو ےہ شتاب اشور ےہ یر ےک ورد ےہ اڑ ہر یار ےس
 روی ضاد ہک سایز ےہ تو اشرف ںیم سا بس 7 درک الیون | نم اہ 7 5 pr ۰ ۰٠ 02 سا ۹ طا ۹ 1 بیا :

 جور شاداب ےس ب را ی اپ سر روا ضع نت نس السا! وع رپ 72 ےہ حت جم ری
 ےس تم ا فری صہیب ںی تروس ی ملا. بوی ورم رمز او ۰ ۳ یا هه ڈر دہ ور وا

 لورو مجھ ےب ایک لن چولع مر یز دک س اک ہا ناپ ےک وچ ہد ںیم نس "مہ 4 رج ۷م 1 r ےک 1 : 1
 ۔ ےس یی افخ سیم سا یک لن

 یر ےہ رد اسفند داج يا رقم دا جلا - ےک 2 مع وج یم
 شارا ےک ضا رما ین ےک ایک کی دا ا و ق ایک راع اک

oe 3مس : ی ےک ےہ ٦ 

 ےہ ان ہد یار وچ م وک منو گے وی ی اعل مک کو بس ا ید اڑل تب

 ران ورک تر ہم ختم تو کک( گڈ اد ڭواتی ام ے یف یر ےک كرب
 لر ا شب ایم ری لب رق رکود را فعن ےک در یر د) دنس اض ےل ا - وب ےک رب یی وو" ےک

 کید | هدر کر کد وی ےہ اس ادا ےہرش رس رج ھوا
EO NEEناف کن یی ایا نایب یب ےن لسد ی لع تدا کک زی لع کوا ھا ےہ ار کلر و ۱  

 ات انب ماہ ار وز وانە روپ مس ا اک رس ٹی اے ہک 7 NT : م »۾ وس “ںی ا 0 ےہ یم ےس رم

 جز سہ کر قابض مالا( ای دلا ہیرے اد ےس پا ی٤ الم اف
 ےس
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 8۳۱٣م

 یگ ادرک ہر رکا قاضی شا ںی ار
 ی دد مات ب ط اھ ںارد باگ یف دی ںیم ےن رکی کارم ا اگ ھا اپ تو
 نایت درک بافت یم ضیا ما ےن تب اتم ن اضن اک دا لتا
 بی کف بره ص کج تی شاقتا ن اقم نا مک ےہ مس رش ترانہ

 ساک طلب جا ےر نام جوتل وقح 1 سا گیج سیلز مکه یز اب رله ںی ےل
 ۱ نیرو ساید ترس یکی کب ےس را مواد س اوت منه
 بی سکا اکر ےن سل ی ا ام اکے کز ابل سیل ےس 4 2 دعوا
 یر یا بط نف کے اکو کت آے پد با وا كس میت پو اھ
 سر یکی کے وے لا نوک یم سا بار ےس اکی یوبل در عد

 یکم عم اوم اتے پس یاں 1 م ںاہراکرتل کردا با توا تگ

 رکی ںیم نکہ روا گلم نفت وتا س سرب پکے نقل تو ام
 ےرو جم قو ر وکی طق ردح مات ایک الس۷ز رت تار ندرت رک
 ہم اج اکمل وک یک ل ا < ں ولع لع سوی گابیپردا تراس وز عج بک

 رو | یجب ن ]نماک اپ رواج دا سرگرم لک تا برس یا
 بک بز باعرکں رع ارق ( س ےک فتح کش یباص) ی تری کس سوت
 ول تاب. کرک یہا یل سروگرم نت تبع وج) ناو یل اب ےک ر و
 ےک بس اد ی اع ای ےک ۲ (وسرتراییلروا ز ےےرادا يع ناجا
 مامرو اوج ےن ےک ترس سا لرو ےک لیکو »و جوش رب 7 کر
 رزم ام ےک لوح ایما و ب یو ی کوچ کاب ا کو
 را گر ای تماس نکس نی

 : e ETEسو ہل ۳ 3 0 7
 یش ر ×ز ی ايم یخ ی 3ی
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 ۱ ا ثیبم کرس ر

 ج کتی ےہ ابد اشراف مریلا سا لو

 اتم ںیم سا تبسم کت ج هو ساف ےل هرکی سا

 و
 ھا ما رو ےس طس او که پو تیر نبی یاس کت مالک ید سا

 تبرع سا مالنا لرجع نلوم ےس اہک لقت ےس تا ور کید دہ ر ہوس سر سی اےس

 : که پس ہی طاها
 کر اھت ایک رھا یک کد ےک ےک پوک وص ا ےس نی ایگ

 ر امر 1۳ ارم ہوا کرد ۱ عسل ودب ےس لود سگ

 ارور س هيرا تذخن بغل ۲۹ ےل وہ یر تیرا

 ریل مکا اب رهن ںوھت کی! ےک
 را یوم ع مدام س اکیا

 سیل اگل ےک لئن فاص وک سار واد و ہور بک کبک

 ی جنایت ےس ےک ےن رک صف اکے دو یی کس تی

 ےک 1 شاد روط مانو جے یو چرب

 تو راکم اانا کی کور چ ںی فک

 2 0 LIE ل ا ةر ار ادب

 ر IDA جت ید اے اج ڈھکی سا ابا

 ا ا و و 2721 ازم ار

 هست داب سکس نب ںارج تاتو 0ت
 لمس ےن رو خروش وے ےک رکی دمہ اج
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 ا ر ےک توپ تیل رقم

 ۔ ےس ید رکشے وطب ود لاب
 ےہ د وتو سیم تبدع بلکه فو نعش دا یم یر کردا میم لکا ٹی کہ :ےل ھا

 ۔ ےس سز عج شر رھا یاد یی کس شریک ا

 نت ترک کن رے و مولا تھکا ۳

 تا کیم ور شب ا کس تی ہدالعے واچ. ارد اخرا ےس باسی ی

 ۔ بسر رگد ںی ٹا تی اب اپ قد یر اسیلو وک اردا ڈان
 ترکیب ماس یوم خیس تہ کس تقویم ما
 رگ

 لر قالب یک اھ نیہ انب اع قید ہک لا
 گینس کلا عالی یون مرد ےس

 رم رر ےۓ را سل( ٢ٹر ئل نیو ار نیایش ن ارد ایا

 ا آنا نریم )کای

 9 سدا عا

 تسمه شید ای 4 وس ی بل دیت

i.۱ 7ھ ضس  

 لو و انی اما یم ابا رہا نا ےہ وک اب

 ںیم نک ےیل کب ابطا سی کس ما بط نشد ےک

 زنم کا آپس ۹ کد رپ تفاوت اف بک
 س س س

 مما س يیکوب یر او )یز ع ماا یک و
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 ۳7 ےس یم تہب ےک نم با کرد ا تہ یک:
 ہدایز ےس بس ںیم لڑ اود کھ ا کس تاوفخ
 سا رو ( ےس اج ایم ام اس ےک یل کر ینا رک ا چی
 ے ہو ا یوقوکں وکی رول مع افشا یارک رسک
 +20 کدام ترا یر( تقاعد در گل ایما

 ۔ےہ اکر ود وکی ينس یکم وي کس ورک تا
 (زاساءاضادرد اےک اڑی وکی تارک یاو شی طب ید پآ

 یت وس رد جواب ےک سا ےہ اگر ید رک ت تیت یک سنا یہ ےس

 یوا ے اہ ںیم لگش اسم توم ن کوک سا یکن ان اےس نا ایڈ ںی
 ےک ای و کن رول ےک سا سے ادا پارت اپ کن اردا ےس ل يہ جگ رارقم
 سس مزدا یا رد ےہ و وارو 77 ترصوت سی ہوم ان بان بس ےس بم

 تار را اط اوایعسرشروا یررف مي ت زمحلں یت لے فلور

 صل و دون یز قم بس ل ار اگر ےب ایاپ یف تلے ل وی کس اردا وی رک

 پس سوناتا ساروا س کت ابر ین ےیلا ر مالسا ار
 عازار توا فلت کی بک ںوھتکا ایگ شا هست ار یکے نس راک سرا ےس نر

 ما ۹ تساي هو ناصقنوا لارو اےایکل امتس رک کک ا کل قے (رضاد

 تان انزوادیغم درا بش یکتا کر سلوک یک
 نقص ا ےن نون فو سرکت فاکس فلت کیک لی
 (ر شان لر نیو ایکس ایکس لوح ںی لرک
 ار )ےہ قوت تیم اخ ںیم ترف ٹرین کج سرا منا کس ز اچ دا ےک
 کم قو توغ ےک سا ترم کراں يا پا تین اردا بط
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 4 راک صد عونفومررا ٹول

 ل مک یت فد یا کا کچ اب لن بت اب ہی قے پهر سد
 ےک تار تارک دس سا ال ساره اد کادر فو کنی اغخ
 ۱ . نو نفتی تک اد اں ےک رک ند سا یک اط اراپ ام انار

 ا منع ترم وج قو نو تبا تاب یا لوک تاقی ید ج نزل 2
 نت وت م ےنکل وت کت کٹ یبدع ا ےس ےک نکتہ ترو ص ییا قوت الط
 قوز ککے گا مولا اکے کی یی فیرھم الطرد انک قو کش پک
 برد اڑ کی الو رک

 ! ثیدع یکی ()

 کپ و ےک اور ےس مکہ | لسی کف اش ار فح

 لار ےس ر ورم کر اکہ دالع چ اپ انک سخر: ی داشرا ے

 4 تر ےت چمک طارقدد ات ور ےس صبر سا ےک ت ظناذحوک

 عن بلکوا نی فرع س ایی تا کاک کے تبا تیز ا
 تب ترفعوتپ ول ےت رکا ایگداشااک -- اه ےک طاف یک تب ےک

 ریدر ةر رولا سم سض تیر خشک تا ای سر

 ےب
 دز س ےت ار عب ےک سا فزصم ےک مال ۱

 رک ایس لایت کرا گرما تضل وب اکر نا

 هفت (یزیبروا) فیلعم کا یک
 ۔: رہ ہت اچان مالسا ا یف لم

 اکے آہ د از ںی تسرض ظ اے ع ان بلک ة2 تب
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 تے مات دز بح اصل با سا پٹ ےراگل مو

 یک نسب نه ل ےس لا فح یک تی ےن لون

 بل یداصلط اندا ہہ سس تیره ےک شو

 روکا اتش اکے نل ۳ ےک سقم لگ بت رو گه زر ارح

 ساز قهر را بلک مات ب | ترک هک تبع ازم ا بام یر

 یه رادان گله شب سس ےس

 طر ۔ےایکر وک یلص سا مکس طر او ےس زہ ایفس ےس شوفگم کد ال تیاور

 یی 6 9/ واوا ۷۶۶ و ںیم ل د ےک ںددیصملا ب انک کف یس سا نکس گم مانا

 لس . بید یا شیدا ونو لن ن رر ا.د گن تتار ( ےس نو
 یک غ آدھا س ایک ایہ کت بده سا تت ےک تعر ازل اد تاق اسما ب انکی کے
 ےن ںرید ارضع کے او ب اس سایز و ښار جرد ایپ ےس ےترک 3 ٹردع

 چت سا ےس سب اور ولا وجے ایگ ساو روک ع سرش بلکوا اص ا شا یکے ناو

 تلفات تیاور گل ی سا ںی تیره اس ےک قم یکی اردک روا
 سر لیئادد نم ںیم تب اور یاد ڈاضا سا ةر ہلاک دا ےہ یک ت اور ےئل لو جی

 و یس کب تما وا سوم ایک بادر وک اضا سا یکے ہہی ےب ا ش رک

 ت انس سوکس سا ےم مس

 مس اصن آر وا ےس عرز بلک ا فاضاسا ےک تر مولا بن شہر ع ناش .

 ے یک حرصت ےس یک قفاو که مولا سیم ےن رک اور ےس نا ا ما ست خیره ے

 ناو لوتس نم ایر عا ہک ئے ےک اہ یم سرب كر گرا اھ اچ

 2شس کند ےہ یک ون “ےک مارو اٹ ایک تب ادرک ریو ات رن چیره ۷

 رک اک( ٹتزاعا یر ےل اب انکے هست طافح یک یی ں ج قرع نئ کتک یر
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 نت ورک | بیک ے لت نشو عو اہ تب ك افسر عکس ہما

 ۔ںژیج یک

 : تب ےس ےہ قنوت ور تصر کر من کی رخ نا یو وف ما

 ادا ےہ فیعت کت یاد ر گه لول د صعقم کل رت سا ےک ر نبا

 بلط ار یہ صدرا شاک ےک و سک یے راہ ےک
 وک ید سا ےئل سار شوخی SES > تم

 تروق ارواےہ اک ا ایرو س نے ںوفک نت تفکر وای ارپ

 يشو وس وعو که بس یر اع تردا کے سا هکر دارد نوح

 ےک یوکس ا هد ( پس لوپن لح ےس س اھو روا) ےس ات لت

 قلع ساروا اتگر ہا عطس ا ید ود که اهدا ے س

 مار اناج ںیہن ان راہ مد کس انا ترک کا یر

 2 نط حک یک کا سا (ںیم یر لار ترس

 گن سرو | قلا نیا یم “ےہ تنئاجا کشم ای تک یب

 ٹیم صا ہکے ہا تب امتی سز ےس ایکل قن یکے تیادر

 مس هک ا کیا سما نر سا (ےہ دوم انس" باک ںیہ

 فیر ےس را دوح سل ایراد مان اکن

 ہی کا ںی ل امت ادد سس ا با ےس ایکت اودا شتا سس( ںیم

 مرک رو او اتا نس سا ےس تری ا بجے رک نیا ہک

 رجب ےک اتو ایکو نوک اک تک سالم ۱

 ھا رک درگیر شا سا ںیم تیر سا یکے نو

 م لعالم الوو ہا تقد يک سپ ل اّحا زو
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 تاوروکس ا لو ارو اوچ داپ تشد ےترکت یب اور ترج ےس
 یک ولا بجرد روم سما ےن یوا ایک

 ةر آر دان ایگ د امرت اا ع اےک ارگ اک ا ںیم تیار

 سا ےک ر اھا اک ہیرا کل لت مد یکے کر دایک ما ےک

 (ے دی یر اننتسا ےک ا ےیل

 ےک تیز بلک | انت ا سا یر وا کک پس یلص اح
 بز یتقاسکا بو سن( ےک دوز یزاضا
 ایت یار سس ( ےس مل هیوا لسم رکن تا

 ےن مٹ یب نیت ۶ ةد ڈا گا نام

| E ۳ 

 مک س کسر نوبیا ےس لیعفلو شا ل اھ ترودو قرا ےس

 یکت اوز یکی ر پدلا ےس "ور اہک کویر را :لوقس ا پار نر شو تزیح

 هر نط کرک ہیلو | لئ ا لوستر دا قاما سا ہد رها ترکیب بزم

 ا بیع اد مڑ وا کرم 1 ]ایف نوک رک روض وک ا یت او نر فلم

 ترطح( س ایاز نازتخا ےن نہ فتش خس ماسلا نہا ابر و
 ہک ساالم اب ایکس مت یر تاک ناب ها قلت يا تر نا

 و سگی نرو تیکت ازخا۷سا)طج )خد قی رب

 ۔ںیم لک ںسساروإ وڑ اک ك اب ترده رو کت من ام کاپ اتش سکه بسوی لات رس

 کر ادیب ب لاف مرا تخ ولی تت اوز کرک ساکن ون رر بازو ایم پلک

 مکرتما× ےہ تا هتل منوی هر اھتخ سا هاو ی



a 

 روال کش ات ما ایک | یاب لا. ورا سندھ ہد یز ےس بس یک
 رای د اھم اقدار ایکاک یا ںیم ںولد ےک اک اتے مدد ردا

 تم سار سیم ناوک تنم اترو و سر رک ال کر مکر ں کروا ) ںویکوکل وں ما ےک 4

 لفوز وقل د صقر نہال یب ےن اچ ےک اں ویک کل وتس اسر اس

 هم یاد د سا کی ولا تسمآ اینکر وو برش نت یت ےس فیطدر ترس و
 ےس ضرن کی لافح یا ےنا لیپ تک ےک اس ادا ما ےس ارد| رگ

 روا بی گه اےس لوق اد اکا یی اھت و ےک زا یکے نل اہ انک

 راک اک اساسا

 یک یکم دل اض تلف لے ںی مک یک رکن نارگے یاد
 فی لقب ۳ اوس ےک سا وکلا ے۹ تر او

 زاد ںی ید سا ےن ور انک پس ینا کش وم تاب روا ےہ رقت
 کاکا * ین اد یل "آفت لم اس اس ےک یس رکے یاشار مشان سلار ادرار

 لتیرع بتل اپ عو طرف سا ی( دا شیبدص) هو گے س کرک بک

 اه پانچ ےس یر ف میش ما ےس لوھ ےس ہں ید اره اف لر
 ٹیکے دزُاتساروالد چ جج رش کی د فلم کد :ںہ یگ یخ ام ےک باک اپ

 ایراد اب ۱

 ایم لصفم ا دن مم! یاس سا کسر هی سر چا پ الا

 وبا: ہک : کے کس ایٹ اش اسارذ ںی ناإہ سے یرزن ایک یس الت پ )اض:

 رداد 02 ادا نرو تنگ دار 113 ےب ترم هل ےی رب ت2 را

 بستم سیم نمک 2 لوق اہ ےہ ر یوا ریو رتی سو ۰

 ۱  هشسرابعس 7 یددا مال سا ارج تل( ۲ک تک کر ور و پآب لا

 تر تار رت یم ا ا

1 
۱ 
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 سوری _ وطن ں و کو تک ہ دای ہین ک
 یے ار یک ید ا رها یارو الع الس ےس آب یز کپ وسیم یس | نایب لصق اک

 1 اکل ےک ےنرمکب قع وک و ستاد لا۶ اک لم رش ید و اجردار چ کد

 (ے لا

 اوا قیقذ یگ ا ےن مالا اوج فلوو ج سیٹ شی داحا ود نب لار

 روط ےک ائر اکے ار ےج سوگ او ہووکس جت ےہ این سیر وکی نوا انک. یقتن قشم

 ات اپ ارگ
 تاب ےہ پا هد ادا رب ول ےس ر اوچ کای ےہ شس لر یخ سا با

 لب اض کیا سردار اب کر قت مال س۷ ا بے تل مک کز ںایدتدا او یل

 روا ومن ظن ےک و اس ر اپر ےک کس شپ سز سینا یم کا رکن ںیم لو

 هد شوره تے یہ ناسا کسر آن دام سا لار. لو ب ےس سا ہد
 روا ںیم ےب ےک ںوردع اتر دا نوطیلاش ےس وصون ت لوبو جے یر ا تر اکر

 ںوش ھیواد ےرکق نوک ارپ فیداح| ےک یر زار لو تعا سز

 قبطت ںوشدعس رہی بل ویلا وضو اونا لوح ۹ الحس یا انتخا س (ےئرکوروک

 نج ( فیبر ن ایه ساوا ات توو تح چای امتسا نل گرد اروا

 ےک صام ت ا یظلور اک ید رو مو و ش ون ےس ںنیشنسڑو | ےک رد 2

 رشا ر الغ ےہ شف گی ردا ےہ یقادد یفاکت بب لس ےک ےنن نویس ا کن ا ےتت

 روا +شِموہںیہتب ایم اک اعطت ںیم ےن ام ےس تس ےک تام سیل اش اونو ضا ازک

 ۱ زنم ورک وار اوشو آہ دا f يا نی | ےب سر الا رہو تناب اچ کا

 لا اوا لورع اکن ا ےک تسرور لر ہک رھا بت یہ نس راک کرک کت او ےس نج رک

 و دل تا اد هد رہ بینوا را ایم طراوت ےک.
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 سیر مک ٹیم باب تک سو دونو ما کٹ سره ق ایس انرکر ایقخاوکس جم ےہ

 “وار او ظن ام نل وا ےن یو ارے او تف امت تفرش اےس لقاوکس هد

 اسکن ری تی ور الس رسد لو تسرگتیاو ےس

 رونی 7د اک ارب اب کن سض وہ مابقی ین ترش سا
 توضوم ےم سا کس وم سٹی اج حر و کیس زهرا اک سدح یبلارآ ؛ھب ادب

 کرتے رس ہیلع شا ی لوس اد ار نیس بیم رانا ےک شید ںیم
 ےل ںییدار ےک تیر مرک ایامکسرکں وای کر تن السل وک سج ںیم ےک بی کرانا
 کم ی نے جے ترار ےک E | ےک ید ےک ناروا یل ا باس

 یکن ا یجب طے رد | ےک کک ےس لولتفاح روا نت بسے بسود کے اکا

 ناں من اف رخ رکا چرا ال ہو اگل ور اچچ اکی ادرگو الخ ارد تیر

 تمنا سزا ود الع اوہ سی ادب با الاد ےن رکے یس ادق ہدایز ےس نا :اچبوردایز ےس

 ان اروا را حسب ھتیزا ۶ کد ےس کیو کیش کس ا ےس ایکل تل ےن

 ےن کج اید ےس ظن یک شد کش درو بو ن در د توفت لاح ےک لوک

 سی نیوز | یھب رات یکم اع ماوقاد عا ےس فری رانا یز
 نان کک تک سوگ ولواد لددعر دا کام دک ںیہ یرمم برو را

 ممے ساد ہہ نا اکے وپ بکر ے مرا لغ تضاد اا ایسُلو وے تاز

 لای همه رو "کت ی ال ناکا ہی کے سرب باج اش ا سکس ل قوال وی یکن لا

 ےہ اتووچ سیم 0 ضا ے رور قیام ید سکے یم بما غم نل تگ ےہ

 تشیلوا ار نا اروا س 94 ووت ا سن اروم مپ از

 (ےببا انب انکا 4

 ےیل ۳۷ طایتعا ار یک ںی سلس سا کے فیر ءااخ ےن ده درو ےک سا
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 ےک بلا نو ور ابخا کی و ق قت بس | تیره لو ءالع مامت تاب روس ےس مع ندا

 ۔ ےس تاج ہر ق برک کر ب ےس رعت ا ایک پدیا

 ںیہ ےک درش

 لیٹر مادر

 بزار ب ۷۷ء ماد اوج فلو
 م ناوت ٹی کا ا ر چ ایک تپ نو وی ےن ءال
 شا ےس سنہ وجد اک ا ککے س ود یف ۓ ئل ےک لو ظزئاوتم

 ےر اع زارو هایم کر رت وت کت رم مایع

 مضر ود 1 مع فسا دادا ر ارت ترج

 ور ےہ قوپ دیخم لک ی اکر رم ارت ۔ چد ام اش

 لی( تروس کے وپ تبا یاد دبیر نم هک نب

 5 ( ہک یزد هست ترک
 لیبی از ت ےک سیل اشتر کارد نایب باک مالسد ۷۷ ا عش فلم

 ناش مد اىت اتم الع نج اس ےہ ق از سرت فن ٹ ےس سا ےس

 سرلدرو- ېس کیست کد سا ےن ویسی و فل ےس طف ےس نا ےہایک

 بتا هود بز تہہ یداحارت وتم کاک اج ایک ہر تم وک یم
 ۱ ۔ سا ایکس اہک

 یت ین کلم وب زط اک یر م ر الع نر لمسی اک شم د احا یتا

 اکی ےن وم الع د یب ناکام ںی ( بج اعراب ازل کک کک ب
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 تقگت ذس گل کپ ےک بم ںولصنتباس پ [(۹ےج عارف سکروا)
 وکے گل مر اوره سرسره و حار ی اغ ےییج ور کمک تو( یی للو

 تنس لر وک درد س چ ےترکل قوم او شیب وال تکی آیا
 وک نکل قیم ص اد ترص رولر تخش وا) ناپ ز کوک د ۰ سی یل اتاعا

 ءار مسا کس سے وت اسلا ورم ر س کا اج اجار يک. باد

 51 لاتی کے کو اقنع ابرج وو الع ضعت لی کئ نچ یب ش ارور اک تنس لا

 اچ یروزم یب نگر اقا سارا ےس باد یک انکل لئی ها وری دفا

 ےل شیر ۱ درج ےک اب وسط تط 1 تح ءایاعوجے مور نمار محاذ ات ا تب رو

 فا تیفتاوا کن ا یی م١۱ ہد ایسے اوس ےک ود کی سا ساپ نا

 رب یا ےس سنت یل ا کاج ےہ ت لاج گچ لا یکے ا یز سیب اش ۱

 لی یک ست ۲تن اتن بیس یک ساددا کونے مالسا بروز وج سرت برا

 دار ام اھ قیم سا ۓل ےک ےک تشرب فیاداحا ںایداررد | مالا مالعردار

 ےل اخه سیف از بک دایر ےک بہ ڈرو ت ایف فلم ےس تیبا

 تب فرح مولع هدرکز دم لاع اک ارج گی ارد ادم ایکس تیک

 تان اہک ئاقح ماه نوع 71 گرید لس ار ا ر (یود ناو ی تسد

 ےک لر کو ہو س ترو سا وہا f عئاتح رکے مسل اعا سله ارژا

 جیب د لوک سید د الم ےک واود نا و مرد۱ بگم

 ید سارک ییج ست اوس ےک نا یوا صق اک یار تو ےس سار

 ےکر کپ تارو کوک مو پے روا ےک ٹیدحر دا تشسود کس کال

 دار ایخارو اوست یو و واک ا وم ترص بح اویل زت او ا راک ےس ا

 روا تشکر فسق اج ےک شب سا کے ہ )ا اج ترم کلم



 ھ۵

 020 سا هسرابغا ےس تسد زو ام هیتر سم ایج روا رد کیم اتم رم

 ۳ رای تر دزم کت نسو فیل سوک نوا سر وا بد ایگ

 رات نا ےک مدس اک ار جط وا رک وغ ےس لد ے نک پروین ا
 عن اب سج ٹکا ےس نیت )رک مین ںیم ےر اب ےک “ملا
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 درج تر
 کرک

 ۶ تن شیزمو تماس نین

 تم اناونع ا کر

 هنع هدایت ذرات ا

 74 ےہ ہا ا ا 2 تازا

 ںی ےڑل اس | تل ضو مان
 ۳ ۱ شورت ارپ فک یازر بو تا اختیار ملال
 ورم که رپ کہی ۵۱ 4۵ یوقل رد (ًتد او رپ

 ۱ سسر بوک (٢٢ تشاوو [یرتردا رظفاح

 کر روا وااو رگ رم رب 9 ان حر کھ الرو ا نسا ام

 ۳ رو س ٠ تاورلاگر- زمره اس
 رة روا دی ولاروگ ا ۲۸ ترش چیک مالسِرق تارا

 كی | و تر ا د |

 مم گا بر مے رپ کیا. :oe) 0ر

 :نراھتخ دی رواو کا۴۲ ا با باکس روا ھازا
 ۱ تی او fat نوک نشما ةر اب )۳
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 تإ ا دے نارفا تاضارغاد



 لسا
 ید راک رس تی تک

 کور کن وز لی

 سٹ دیاگ نار کرت

 ۱ و ےئ بنات مع

 ےس اکا زا ی رک ک الس رم اک

 روس ےک ید )

 ۲ نما ام اکبر

 ۱ ےس ےس رکا کو

 اد ےک والمساج یکم ر

 وس اہ یو و

 و لٹ وج ئفنیدع ٠١

 عفو شم همون نیک ۵)

 ےہ یکی سا تم اکے رک

 بای | ےک فضا سم ثٹیدص ( ۱

 قوم سما یب

 شیره لو ےک و اعم رفح ا

 ےہ یکی انس تمہ یک
 کی رز مع نوع یک ہد

 1 ے ایک اھتس کت یر عفو

blogspot. com 

 ۳ ۱ ماساٴج تیسرا یز ما

 م فسا ہت اک نم ۳۳

 مو هلال تک

 ںی نت ب یس
 بر ہوس لسن

 ۳۷۳ مع نت

 م۷۷ کن وز مگس اک مم

۳12 

۳ 

 ۰ ما کم ۱

 ۷۹ ٠ ا نرده"
 fr لندن ایر مچ

 rf) ےہ یتش ناخ عتب 7

 ۱ ری تنس نر: لصف يرسود

 ۳ ۳ هک
 ناپ لصفیرسیئ ۷۸

 rr 1 سم شکم

 ےن یر ایکو ہعلرا زا تام
 گز ِتالاص یر و ۲

۳ 

۳۸۲ 

 ai ا تو قیا ماا
۳۳ ۲ 

 af ۱٥۹ سا ۹۳ كام مانا
al 

 4f ۳۰۳ سم كا
۵۸" 

 wı >, ۔
eli۳ ما  rary. 



27 Mo, 

  ] ۵-۰ ۲۵۹< 1۹۳ EE Phماہ ا نیکئارج ا نا ما ٠۰۷-٢٢۳٢
 و

  |۵۳۴ ۲٩۷ = ۳ fزف اما ےک اک

 -ا یاس روا اس ا ٣۰٣۳٣ ےاشا ااا

  ۶۱۱تسر ۵ك ۴-۵ ۳رذار نا نئسدا دانا

 مگا[ هم ٣ص -۴۹ یر اردا کشی ماا
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